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  رمانشناسنامه 
 

 ىعاشق بی پنا : نام رمان

 دل بانَی نویسنده :

 ، پلیسی عاشقانٌ ژانـر:

 نرگس سلطانی :طراح جلد 

 403 تعداد صفحو :

 

 نی باٍر ٍ چیز يهٌ زٍد بندى نی دل زٍد کٌ لطیف دختری : رمان ی خالصو
 درک ٍ اطرافش اتفاقات تهام اٍن نیست سادى انا بخشٌ نی يو زٍد ٍ کنٌ
 بخشش این از يا بعضی ٍلی بخشتشَن نی بًشَن علو با ٍ کنٌ نی

 دٍ ٍ شهارى نی غنیهت ٍ فرصت این قصهَن پسرى انا کنن نی سَاستفادى
 ندى دست از ٍ نایاب جَاير این تا چسبتش نی دستی

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 نقدنٌ#

 پاک قلب

 پاک عشق

 است عاشقی بٌ نتعلق

 دارد قلبی کٌ

 چشهٌ یپاک ٍ زاللی بٌ

 احساس نحکو يای دیَارى با عشق جنس از نیسازد پنايگايی صاحبش برای کٌ دارد دلی

 دلشکستٌ یک بغض نحل شکنندى ٍ ظریف انقدر ٍ

 ناب ٍ پاک حسی از سرشار ٍ

 عاش یک عشق ٍ

 کردى خَش جای سینٌ درٍن کٌ قلبیست پنايش تنًا کٌ

 دنیا ای پس

 باش نراقب

 نبری بین از ابًتت پر دستان در ٍ نگذاری پا زیر را ان قدرتهندت پايای با کٌ

 کنی چنین اگر کٌ

 شکنی نی ذرى ذرى عاشق این پنايگاى تنًا

 کنی نی لٌ

 کنی نی خرد
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 بری نی بین از ٍ

 گفت چنین باید کٌ است نَقع ان ٍ

 عاشق ای

 خَاند را زیبا حس این چشهانت از تَان نی کٌ

 عشق حس

 ندارد پنايگايی دیگر کٌ عشقی

 تٌ ٍ سر بی دنیای این رد ٍ

 نداری پنايگايی يیچ کٌ تَیی

 شد خَايی نابَد

 شَی نی سپردى فرانَشی بٌ ٍ

 باش خَدت پنايگاى خَدت ٍ بیا پس

 بشکن احساس خاک درٍن يهانجا را عشق نًال این

 کن ابیاری ٍ بکار را تنفر سیاى ی دانٌ جایش بٌ ٍ

 شَند پنايگاى برایت يایش برگ ٍ شاخ چنان کٌ

 سپاری نی فرانَشی بٌ خَد را کَچک پنايگاى ان کٌ

 بگذار سنگ ات سینٌ درٍن قلب جای بٌ ٍ

 باشی انان در دنیا این در تا

 پناى بی عاشق ای
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 شد بلند يا بچٌ جیغ ندرسٌ زنگ صدای با

 رفتیو يو با ندرسٌ دم تا ٍ شدیو خارج کالس از سَرا با ٍ کیفو تَ گذاشتو ٍ يام ٍسایل

 رفت ٍیسشسر سهت بٌ سَرا

 بینهت نی فردا سَرا خداحافظ_

 شد ناشین سَار ٍ زد چشهک ٍ فرستاد برام بَسی

 بیاد عزیزم برادر تا نَندم ننتظر ٍ کشیدم پَفی

 دنبالو بیاد شايین انرٍز بَد قرار

 بیارى در ٍ جَنی جَن ٍ خَب داداشای ادای خَاست نی نحال

 نسخرست خیلی

 از اٍنو البتٌ کٌ دیدم نازراتیش تَ ٍ شايین ٍ کشیدم چپ تسه بٌ رٍ نگايو ناشینی بَق صدای با
 داشت پدرش از بابام کٌ بَد بابام سری صدقٌ

 دستگیرى رٍ دستو شايین صدای با کٌ کردم باز ٍ ناشین عقب در ٍ کردم خَدم نحار( بابایی کن ٍلش
 نَند

 جلَ بیا نیستو کٌ آژانست رانندى_

  کرد حرکت بٌ شرٍع حرفی يیچ بدٍن گرفتو بغلو وي کَلو نشستو جلَ ٍ بستو حرص با درٍ

 گذشتیو ٍلیعصر خیابان از دٍختو تًران يای خیابَن بٌ ٍ نگايو يو نن

  گذاشتیو سر پشت ٍ تًران ابًت پر انا قدیهی يای خَنٌ
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 کنار بزرگ ٍیالی تا چند چَن کاخ بٌ شبیٌ ٍیالی بگو بًترى یا بَد نا ی خَنٌ ٍرتر اٍن کَچٌ تا چند
 بٌ نتعلق ٍ بَد تر بزرگ يهٌ از کٌ دیگٌ ٍیالی یٌ ٍ ياشَن بچٌ ٍ زن با عهَم تا دٍ ٍ نا ٍ بَدن يو
 بندى بزرگ پدر

  بَدیو زیبا ٍ پیچ در پیچ يای طرح با رنگ طالیی بزرگ در رٍبرٍی کٌ االن تا

  آٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین ٍ کرد باز درٍ ریهَت با شايین

  کرد پارک يا ناشین بقیٌ پیش ٍ ناشین ٍ گذشت شدى فرش سنگ طَالنی راى از

 شنیدم رٍ صداش کٌ شو پیادى خَاستو

  يا نیست بد کنی تشکريو یٌ_

 کنو تشکر حاال کٌ دنبالو بیای بَدم نخَاستٌ ازت_

 گفت عصبی لحن با ٍ گرفت نشتش تَ رٍ نقنعو

 باش نراقب اعصاب رٍ ری نی بد داری خیلی دیگٌ دخترى ببین_ 

 نرم راى رٍش کٌ نکنی خیابَن رٍ اعصابت یخَاست نی_ 

 تَ يو بکش ارى فشرد ٍ فکش ٍ کرد نشت رٍ دستش آخر ی لحظٌ ٍلی شدم پیادى ٍ زدم پَزخندی
 يهتَن رٍح تَ اى تَ انحال يو بکشی باید

  کردم حرکت خَدنَن ٍیالی سهت بٌ حرص با

 سهت بٌ بزرگی لَستر سَنش ی طبقٌ سقف از کٌ شدم بزرگ خیلی ی خَنٌ یٌ ٍارد ٍ کردم باز درٍ
 بَدند کردى اٍیزٍن پایین

 نی پس نبَدند يو يا خدنتکار حتی بَد تر کَر ٍ سَت يهیشٌ از خَنٌ سفید رنگ غالب با دکَری
 يستند جَن اقا ٍیالی تَ يهٌ کٌ فًهید شٌ
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 شد نی رگیبز نسبتا ی کتابخانٌ ننَ اتاق شانل فقط کٌ رسیدم سَم ی طبقٌ بٌ ٍ رفتو باال يا پلٌ از
 شد نی قیهتی ٍ عتیقٌ تابلَيای شانل سرتاسر کٌ بَد بزرگی رايرٍی دٍ این بین کٌ

 جنس از يایی پلکان ٍ طالیی يای نردى با يایی پلٌ کٌ شد نی ننتًی سهت دٍ بٌ رايرٍ انتًای در
  داشت پایین ی طبقٌ سهت بٌ نرنر

 بَد یادداشتی درش رٍی کٌ فتور اتاقو سهت بٌ ٍ برداشتو طبقٌ این کردن آنالیز از دست

 خَدت با بعدش تکلیف نیای اگٌ یعنی این ٍ(اقاجَن ٍیالی بیا)

 کردم باز يو درٍ کاغذ کندن با زنان يو ٍ زدم پَزخندی

  بَد خَدم با اختیارش کٌ جایی تنًا رفتو اتاقو داخل بٌ

 بَدند شدى دیَاری کاغذ کٌ بنفش ٍ یاسی دیَاريای ٍ گرد صَرت بٌ نتری چًل اتاق یٌ

 کدٍم ير رٍی کٌ تخت طرف دٍ کَچک نیز تا دٍ ٍ بنفش سادى تختی رٍ با سفید ی نفرى دٍ تخت ٍ
  بَد یاسی رنگ بٌ آباژٍری

 سفید يای پارکت رٍی کٌ بنفش رنگ تن با گرد فرش بَدٍ تخت رٍبرٍی کٌ سفیدی آرایش نیز ٍ
  کرد نی خَدنهایی

  بهَنٌ پردى بدٍن دادم ترجیح نن کٌ دبَ پنجرى سرتاسر اتاق دیَار نصف تقریبا

 داد نی ارانش بًو شب تَ کٌ اقاجَن درخت از پر باغ بٌ شد نی ننتًی رٍبرٍش چَن

  شد نی دیدى در دٍ کنارش در کٌ بَد يا دیَار رنگ بٌ دیَاری کهد سرتاسر يو اتاق از قسهتی

 بَد دستشَیی ٍ سفید رنگ بٌ بزرگی حهام شانل کٌ

 گذاشتو بَد حهَم داخل کٌ کحیفی يای لباس سبد تَ ٍ ردماٍ در ٍ يام لباس

  رفتو يام لباس کهد سهت بٌ ٍ کردم پرت بَد پنجرى رٍبرٍی کٌ تحریرم نیز کنار يو کیفو ٍ
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 برداشتو بَد نردٍنٌ ندل کٌ رنگ کو کحیف صَرتی رنگ بٌ شَنیزی تَش از ٍ

 با ٍ کشیدم شَنٌ رٍ بَد باسنو باالی تا کٌ ٍ نَيام رنگ کو آبی رنگ بٌ ای دخترٍنٌ کت ٍ شلَار با
 تر کشیدى يام چشو ٍ بیاد کش صَرتو پَست شد باعخ کٌ بستو اسبی دم سرم باالی از نشکی کش
 بشٌ

 شدم خارج اتاق از صَرتیو صندل پَشیدن با ٍ زدم رٍ صَرتیو لب برق

  یستادما گَشیو پیانک صدای با کٌ بَدم يا پلٌ ٍسط افتادم راى خرٍجی در سهت بٌ ٍ

 

 اٍند لبام رٍ لبخند سَرا اسو دیدن با کٌ کردم نگاى ٍ گَشیو ٍ ایستادم

 بَد يام دٍست بًترین از یکی

 (خبر؟ چٌ) بَد نَشتٌ کٌ کردم باز رٍ شهارش

 (اقاجَن خَنٌ رم نی دارم يهیشٌ نحل باشٌ خبر چٌ خَای نی)نَشتو تند

 خستٌ تَ جای بٌ نن بازم؟بابا)اٍند پیانش کٌ دادم ادانٌ رايو بٌ حالت يهَن تَ ٍ فرستادم براش ٍ
 نبَد این ٍضعو کٌ داشتو رٍ سَرا پرٍیی ٍ جسارت نن اگٌ زدم اخالقش این بٌ لبخندی( نرٍ شدم

 ٍلش حاال) نَشتو ٍ زدم غهگینی لبخند شیطنت سرتاسر اٍن انا بَدم گیر گَشٌ ٍ ارٍم دختر یٌ نن
 (شها؟ از خبر چٌ کن

 داد نحبت جَاب سانیار بٌ نًسا باالخرى شٌ نهی باٍرت) داد جَاب سریع

 عاشق بَد سال پنج کٌ بَد برادرش سانیار کردم نی نگاى بَد فرستادى کٌ پیانی بٌ خَشحالی با
 بَد دٍستش خَاير

  کرد نی رد انا بَد عاشقش کٌ این با نختلفی دالیل بٌ اٍن انا
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 (افتادیو عرٍسی یٌ انشااهلل پس) داد نی ادانٌ ياش درخَاست بٌ ٍ نکشید عقب سانیار ٍلی

 (  انشااهلل)

 (زنو نی زنگ بًت بعدا فعال پس)

  شدم بزرگی خیلی حیاط ٍارد ٍ کردم باز رٍ خَنٌ در ٍ زدم لبخندی(عشقو بای)

  کردم باز درٍ ٍ رسیدم دقیقٌ چند بعد بَد اقاجَن ی خَنٌ سرش اٍن کٌ

 بَدند دادن دستَر حال در کٌ عهارت يای نَمخا ٍ خدنٌ يهًهٌ از عظیهی نَج با شد زنان يو کٌ
 پرسیدم ٍ رفتو يا خدنٌ از یکی دختر عسل سهت بٌ

 خبرى؟ چٌ باز_

 برگردن خارج از آرشا آقا قرارى_

 گردى؟ برنی دارى ارشا نن خدای ٍای!ارشا؟

 انایر از ٍ گذاشت سالگی پَنزدى سن تَ انا بَد ایران بَد سالو پنج نن ٍقتی تا کٌ ارشایی يهَن
  رفت

 تَ اٍن!؟ کرد نی رفتار نًربَن نن با آدم يهٌ این بین کٌ کردى؟يهَن تحصیل آنریکا تَ االن تا ٍ
 بقیٌ بین در ننگ لکٌ تکٌ یٌ نحل بقیٌ نظر از کٌ دختری ی نَى تنًا حانی بَد حانیو سال پنج اٍن
 بَد نادرم ٍ پدر سرافکندگی باعخ نیکرد تَجٌ جلب پسری يای نَى

 سرزنش ٍ تحقیر تَ ٍ زندگیو از سال شَنزدى شد باعخ کٌ نتنفرم نتنفرم حجری عصر ينگفر این از
 رٍ خیسیش ٍ کشیدم چشهام بٌ دستی ٍ بشٌ خالی تکراری افکار این از تا دادم تکَن سرنَ بگذرٍنو
  رفتو در سهت بٌ گرفتو

 بشٌ خَاست نی چی ير بعدش حاال نداشتو ٍ جَ این ی حَصلٌ
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 ٍ پَشیدم کتو رنگ بٌ شال یٌ فقط بَد خَب لباسو شدم اتاقو ٍارد ٍ دٍیدم هَنخَن سهت بٌ سریع
  کیفو تَ ریختو ٍ نیازم نَرد ٍسایل ٍ برداشتو ٍ سفیدم کفش ٍ کیف

 بیرٍن زدم لعنتی ی خَنٌ اٍن از ٍ

  افتادم راى خیابَن انتًای سهت بٌ

 چرا دٍنو نهی انا بینهش نی سال دىیاز از بعد کٌ نَندم نی اٍندنش ننتظر ذٍق با باید االن شاید
 کنو نی کارٍ این دارم

 سرزنش نتَجٌ يو اٍن حانیو بشٌ ٍ بیاد دٍبارى اگٌ کنو نی فکر خَدم تصَرات تَ اینکٌ برای شاید
  شٌ نی بقیٌ يای

 خَب بايام کٌ يو پیش سال چند اٍن حتی گو نی خَدم با نغزم يای تٌ تٌ اٍن شاید نٌ شایدم یا
  بگیرم قرار ترحهش نَرد بیاد دٍبارى االنو اگٌ ٍ بَد رحوت سر از بَد

 از بعد ٍ دادم تکَن تاکسی برای رٍ دستو اٍند نی بدم ازش شدت بٌ کٌ بَد چیزی تنًا ترحو ٍ
 (نلت پارک)بَد این گفتو کٌ ای کلهٌ تنًا ٍ شدم سَار ایستادنش

  کردم پلی ٍ داد نی آرانش بًو شدت بٌ کٌ اينگی ٍ آٍردم در ٍ يندزفریو

  بند انَ از بارٍن آينگ

 کرایش داشت نگٌ پارک يای ٍرٍدی از یکی کنار گذشتیو جردن يای خیابَن ترافیک از کٌ این از بعد
 شدم پیادى ٍ کردم حساب رٍ

 شد نهی شلَغ بَد بزرگ انقدر چَن شایدم یا بَد تر خلَت يهیشٌ از نلت پارک

 ایستادم دریاچش کنار ٍ گذشتو پارک طَالنی ایي پلٌ از شد نی رد کنارم از ادم تَک ٍ تک

 داد نی ارانش بًو دریاچٌ آب داخل خَرشید يای اشعٌ بازتاب ٍ شد نی غرٍب داشت
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 تهاس رد ٍ يو تَ رفت اخهام خَنٌ ی شهارى دیدن با ٍ انداختو گَشی بٌ نگايی خَرد زنگ گَشیو
 خَنٌ برگردم دٍنستو نی دادم نی در فقط نن ٍ زد زنگ داشت رٍ نن شهارى کی ير ربع یٌ دادنتا
 يو لعنتی پارک این ٍ بَد شدى شب دیگٌ کیفو تَ انداختو ٍ کردم خانَش رٍ گَشی ساختست کارم

 شبش آسهَن ٍ بَد خدا دنیا این تَ نن يهدم تنًا کردم فرار ازش نٌ ٍ ترسیدم ازش نٌ ٍلی ترسناک
 اٍند فرٍد خستو يای پلک رٍی بارٍنی ی زندگیقطرى يای سختی از ريا ٍ شٌ نی غرق تَش آدم کٌ

  گرفت نی بارٍن داشت زدم لبخند

 ببرى ٍ بشَرى تنو رٍ از ٍ زندگی يای رنج بارٍن گذاشتو ٍ نشستو دریاچٌ کنار سکَی رٍی

  داد نشَن عطسو اٍلین با ٍ این ٍ بَد حتهی خَردنو سرنا ٍ بَدم شدى کالخیس

  بَد دٍازدى ساعت کردم نگاى ٍ گَشیو ساعت

 کنو چکار دیگٌ کن ٍلش اى...خَنٌ برگردم ساعت این تَ بخَام نن

 کردم رفتن راى بٌ شرٍع آرٍم انا بَد ٍقت دیر کٌ این با برم ناشین با خَاستو نهی

  شدم خَنٌ ٍارد ٍ اٍردم در ٍ کلید خَنٌ رسیدم ساعت بعدیک

  ناشین چقدر

 ؟ جشنٌ یعنی

  برگشتٌ ارشا پسریشَن ی نَى دیگٌ ارى

  کردم کج خَدنَن ی خَنٌ سهت بٌ ٍ رايو ٍ کشیدم پَفی

 دادم ادانٌ رايو بٌ ٍ کردم خَايی عذر سریع فقط ندیدم رٍ قیافش زدم تنٌ پسری یٌ بٌ راى تَی

 کرد باز درٍ ٍ داد يَل ٍ اٍن دستی کٌ ببندم رٍ در خَاستو ٍ اتاقو تَ رفتو سریع

  دادم قَرت ترس با رٍ دينو اب بَد شايین
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 بشٌ خَاد نی چی دٍنست نی خَدش خدا

 پریدم جام تَ صداش با

 شَکا؟ بَدی گَری کدٍم االن تا_

 جا..ج.. يیچ..ى_

 ٍر اٍن بیا کن گو گَرتَ فعال رسو نی بعدا ؟حسابتَ کشٌ نی طَل ساعت این تا جا ؟يیچ جا يیچ_ 
 نبردی ٍ ابرٍنَن بیشتر تا

 رفت ٍ کَبَند درٍ بعدم

 دادم قَرت ٍ بغضو ٍ بیرٍن کردم فَت رٍ نفسو

 نسخرست بردم رٍ ابرٍشَن نن يٌ

 برداشتو نشکی سادى لباس یٌ ٍ يام لباس کهد سر رفتو

 گذاشتو پشتو ازاد نَيانَ ٍ کردم عَض ٍ لباس

  کردم يو نختصری ارایش یٌ ٍ

  شدم خارج اتاقو از ٍ پَشیدم رٍ نشکیو کفش

 شد نی سردردم اعخب ٍ بَد بلند خیلی اينگ صدای رفتو اقاجَن ی خَنٌ سهت بٌ ٍ

 اقاجَن دٍستای ٍ شَيرشَن ٍ زن خانَادى ٍ يام عهٌ يام عهَ بَدند يهٌ داخل رفتو

 یادم رٍ چًرش حتی ٍ بَدم دیدى ٍ ياش بچگی فقط نن ٍلی ببینو رٍ ارشا شاید تا گردٍندم چشو
  نبَد

  نداشتو رٍ جهع این ی حَصلٌ ٍ حال رفتو اشپزخَنٌ سهت بٌ
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 بشٌ انجام شکل بًترین بٌ پذیرایی تا بَدند تکاپَ حال در يهٌ يو اشپزخَنٌ تَ حتی

  نشستو صندلی یٌ رٍی برگشتو سالن بٌ ٍ برداشتو شکالتی بستنی ظرف یٌ

 بستنیو خَردن بٌ شرٍع ٍ نکردم تَجًی بًشَن کرد نی اذیتو بدجَر ٍ بَد رٍم يا بعضی يیز نگاى
  کردم

 ٍسط ریختن کَچک ٍ بزرگ ٍ نَند رٍشن يالَژنا طفق ٍ شدن خانَش يا النپ يهٌ دقیقٌ چند بعد
  رقص برای

  جاش بزارم رٍ بستنی ظرف ٍ اشپزخَنٌ تَی برم کٌ پاشدم دارى رقص حال کی بًتر نن جز بٌ فقط

 بدى انجام ای دیگٌ کس ٍ کارام نداشتو عادت

 کشید تیر سرم کٌ رسیدم نی اشپزخَنٌ بٌ داشتو بَدند کردى رٍشن رٍ النپا ٍ بَد گذشتٌ ای دقیقٌ دى
 بدم تکیٌ دیَار بٌ کرد نجبَرم ٍ

  کرد اٍد کَفتی نیگرن این دٍبارى لعنتی اى

 گشتو نسکن دنبال ٍ رفتو آشپزخَنٌ داخل سختی بٌ

 بسَزى گلَم شد باعخ کٌ خَردم آب بدٍن ٍ دراٍردم جاش از تا دٍ کردنش پیدا بعد

 بٌ پام يهین برای نبَد سرجاش اصال َاسوح کردم کج خرٍجی سهت بٌ رٍ رايو ٍ ندادم ايهیت انا
 سریع بَد نشستٌ جا اٍن صندلی رٍی کٌ کسی کٌ افتادم نی داشتو ٍ ٍ کرد گیر يا نیز از یکی پایٌ
 گرفت ننَ

 بٌ کردنو بلند سر ی اجازى حتی لعنتی سردرد این ٍلی کنو تشکر ٍ ٍایسو صاف جام سر کردم سعی
 نداد نن

 شنیدم گَشو کنار رٍ صداش لحظٌ چند بعد
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 خَبٌ؟ حالت دخترى يی_

 ارى گفتو نشنیدم يو خَدم کٌ جَری لب زیر ٍ دادم تکَن نحبت عالنت بٌ سرنَ

  گفت يهزنان ٍ شد بلند چَن شنید اٍن انگار ٍلی

 کردی؟ نست نداری رٍ بٌ رنگ ارى چیَ چی_

 گفت ٍ نشَند خَدش جای ننَ فشار یٌ با کٌ دادم تکَن نٌ عالنت بٌ سرنَ

 خب؟ بشین جا يهین ندارى اشکال باشٌ_

 گفت ٍ برد باال کهی صداشَ بالفاصلٌ ٍ

 بیا لحظٌ یٌ پسر ارشا_

  کردم ذٍق انا چی برای دٍنو شناخت؟نهی نی رٍ ارشا اٍن یعنی

 گذاشتو نیز رٍی رٍ سرم ٍ گفتو اخی سرم کشیدن تیر با چَن نکشید طَل زیاد ٍلی

 دادم نهی نشَن لیالعه عکس يیچ ٍ شنیدم نی ٍ صداياشَن فقط

 انین؟ شدى چی: ارشا

  بَد انین ندیدم چًرشَ ينَز کٌ پسری اسو پس

 چشٌ؟ ببین بیا بدى حالش بیچارى ی دخترى بابا_

 چهٌ؟ نن ببینٌ خَاست نی کٌ بَد دکتر اٍن نگٌ

 داشت شرکت ٍ بَد نعهاری رشتش دٍنو نی نن کٌ جایی اٍن تا

 شدم سرم کردن دبلن بٌ ٍادار ارٍم ٍ نشست سرم رٍی دستی

 خَبٌ؟ حالت: ارشا
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 پرسید؟ نی اینَ کٌ دید نهی ٍ حالو ٍاقعا

 ببینو سال بعدیازدى چًرشَ تَنستو بَدکٌ این نسخرش سَال خَبی ٍلی

 اٍند لبام رٍ کَچک چند ير لبخندی

 گفت صَرتو دیدن با

 شَکا؟_

 گفتو ضعیفی صدای با

 خَدنو_

 گفت تعجب با

 دختر؟ تَیی ٍاقعا_ 

 شد نَاجٌ نن اخ با کٌ کرد بغل ننَ ٍ زد بزرگی لبخند باشٌ شدى خَشحال ارانگ بعد ٍ

 گفت ٍ کشید عقب نن اخ صدای با

 شدی؟ چی ببخشید_

 خَبو_ گفتو ٍ نبَد لبخند شبیٌ زیاد نطهئنن کٌ زدم لبخندی

 کنی استراحت باید پاشَ خَبی چقدر نعلَنٌ قیافت از اصال ارى_

  دکشی آرٍم ٍ گرفت ٍ دستو بعدم ٍ

 بس ٍ بَد خَاب دادم نی ترجیح کٌ چیزی تنًا االن ٍاقعا

 کردیو حرکت ٍیالنَن سهت بٌ ٍ کردیو خداحافظی انین با

 دادن فشارنی ٍ ننگنٌ الی گذاشتند سرنَ انگار داشتو برنی کٌ قدنی ير
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 رفتیو اتاقو تا ارشا کهک با

 گفت ٍ کشید رٍم گردن رٍی تا پتَنَ

 ابجی يهچین داشتن بٌ ٍ دیدم نی ٍ يات عکس بَد؟يهیشٌ شدى گتن برات دلو چقدر دٍنی نی_
 کردم نی افتخار کَچَلَیی

 گفت ٍ زد کهرنگی لبخند کٌ کردم نگايش تعجب با

 ندرسٌ بری خَاد نهی يو فردا بخَاب بگیر فعال نکن نگاى جَری اٍن حاال_

 زدم لب سختی بٌ

 رم نی نٌ_

 رسَنهت نی خَدم باش رمننتظ فردا پس، خَای نی خَدت جَر ير باشٌ_ 

 کردم تشکر ازش يام چشو با ٍ زدم لبخندی

 بهَنو خَنٌ خَاست نهی دلو ٍاقعا

 داد نی دست بًو خفگی حس یٌ

 شدى کو حالت این از نقدار یٌ ارشا اٍندن بعد کنو نی احساس انا

 داد کهی فشار ٍ گرفت دستش تَ ٍ دستو

 کردم سفر خبری بی عالو بٌ ٍ برد خَابو کو کو

* 

 شدم بلند گَشیو زنگ صدای با صبح

 کرد نی بیدارم ٍ خَرد نی زنگ يشدارش نَقع يهین يررٍز
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 بَد نَندى دیشب سردرد اجرات از کهی

  شدم خارج خَنٌ از ٍ پَشیدم ٍ بَد ست ندرسو لباس با کٌ ایی سرنٌ کتَنی ٍ شدم آنادى

 بَد تَگَشیش سرش ٍ بَد دادى تکیٌ ناشینش بٌ ارشا

 برداشتو قدم سهتش بٌ ٍ کردم آنالیزش بٌ شرٍع دٍر از يهین برای تَنستون زیاد دیرٍز

 يیکل ٍ نتاسب دناغ ٍ ٍ گَشتی لبای ٍ فرم خَش چشهای ٍ کشیدى صَرت با جذاب پسر یٌ
 داد نی نشَن بلند خیلی اٍن کَتايو نن چَن شاید یا بلند خیلی قد ٍ ٍرزشکاری

 رٍی با ٍ دراٍرد گَشی تَ از سرشَ کٌ کردم سالم دمبَ سینش رٍی تا زٍر بٌ رسیدم بًش ٍقتی چَن
 گفت باز

 بخیر قشنگتَن صبح خانها خانو سالم بٌ_

 گفتو لب زیر نهنَنی ٍ زدم لبخندی

 کرد باز برام ٍ شاگرد سهت در ٍ اٍند

 بس ٍ بَد لبخند بکنو کاراش دربرابر تَنستو نی کٌ کاری تنًا بازم

 کرد حرکت نخالف در تسه بٌ ٍ زد برام چشهکی نشستنو ينگام

 بَد آبی بلند شاسی یٌ کٌ زد رٍ ناشینش استارت

 بَد راى ربع یٌ ندرسٌ تا

 داشت برام خاصی حرنت یٌ شایدم یا نبَدم راحت باياش قدر اٍن ينَز

  شد پخش بند ناکان از آينگی ٍ کرد رٍشن ناشینشَ ظبط

  نن ی عالقٌ نَرد يای خَانندى از یکی



 www.Novel98.com 19               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شتدا نگٌ دبیرستان جلَی

 شدم زحهت باعخ نهنَن ٍاقعا ارشا_

 گفت ٍ کشید ٍ لپهَ

 عشقی تَ کردی رد رحهتو تَ نیزى ریزى خانو برٍ_

  کرد حرکت بَقی تک با ٍ کرد رٍشن رٍ ناشین دٍبارى بعد ٍ

 شبیٌ نالی نظر از يهٌ تقریبا کٌ شدم دٍلتی غیر دبیرستان ٍارد لبخند با ٍ دادم تکَن براش رٍ دستو
 سرتر نن از خانَادى نظر از اان بَدند نن

 برای انا آدنٌ دٍم ی خَنٌ گفتند نی يهٌ کٌ جایی شدم ندرسٌ ٍارد ٍ کردم بیرٍن سرم از افکارٍ این
 داشتو آرانش احساس تَش کٌ داشت رٍ ای خَنٌ تک حکو نن

  شدم ندرسٌ حیاط ٍارد ايستٌ يای قدم با

 دیدم يو کنار ارام با رٍ سَرا دٍر از

 برداشتو قدم سهتشَن بٌ ٍ دادم تکَن دست براشَن

 رسیدم بًشَن ٍ اٍردم لبام رٍ بَد ندرسٌ بٌ نختص فقط کٌ ٍ لبخندم

  سالم_ 

 شد اٍیزٍن نیهَن عین سَرا سالنو صدای با

 عرٍسی شَکا ٍای_

  ادم بٌ چسبی نی کنٌ شبیٌ ببینو ٍر اٍن برٍ_

 ذٍق بی_ 
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 ؟!راستی ايان کن فکر طَری این تَ_ 

 چی؟: ارام

 گفتید؟ اگٌ دارم براتَن تَپ خبر یٌ_

 شدى؟ پیدا قزنیت تَی برای خَاستگار: ارام

 شَير بٌ چسبَنٌ نی گی نی چی ير تَام اى_ 

 دیگٌ بگَ خب: سَرا

 گفتید اگٌ دیشب_

 داشتید نًهَنی کٌ ٍ دیشب: سَرا

 بَد؟ جشن کی ٍاسٌ بگَ ٍلی خَردم حرص دٍبارى چقدرم ارى کٌ اٍن_

 !کی؟: ارام

 ارشا_

 نٌ: ارام ٍ َراس

 ارى_ 

 برگشتیو دختری صدای با کٌ اٍردیو نی در بازی دیٍَنٌ جَر يهین داشتیو

 ؟!ببخشید_

 بفرنایید_ 

 کجاست؟ صدٍیک کالس دٍنید نی شها_ 

 کتابخَنست کنار خَرى نی دیگٌ رايرٍ یٌ بٌ چپ دست اٍل رايرٍی سَم طبقٌ بلٌ_
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 نهنَن خیلی_ 

 ؟!جدیدی کنو نی خَايش_ 

 جا این اٍندم زىتا ارى_

 انیری ارام ٍ رستگار سَرا يام دٍست يام این سلطانیو شَکا نن اٍندی خَش نا ندرسٌ بٌ_

 گفت ٍ گرفت رٍ دستو گرفتو دخترى سهت رٍبٌ دستو ٍ

 خَشبختو دیدنتَن از يدایت نشکات يو نن اسو_

 ؟ يهید با يا شها

 کرد اشارى تا سٌ نا بٌ بعد ٍ

 گفتو ٍ زدم لبخندی

 يهیو با اٍل کالس از نا ارى_

 باشید صهیهی خیلی باید پس اٍ_

 طَرى يهین_

 ببینهش تَنو نهی دیگٌ گرفتو انتقالی چَن ٍلی داشتو صهیهی دٍست ننو_ 

 تَ شی ناز اخی

 يا؟ بچٌ نٌ نگٌ کنی حساب نا رٍ دٍست عنَان بٌ تَنی نی فعال_

 پیَندى نی شیطنتانَن بٌ يو دیگٌ پایٌ چی؟یٌ پس بلٌ: سَرا

 کردیو رفتن راى بٌ شرٍع نفری3 ارٍم ینجَريه

 شیطنت؟: نشکات
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 کارا این با شی نی اشنا حاال: ارام

 خندیدیو ریز تایی سٌ بعد ٍ

 بگَ برانَن خَدت از بیشتر یکو جَن نشکات خب: ارام

 بگو؟ چی_ 

 تَ گرافی بیَ نعرٍف قَل بٌ: ارام

 گفت ٍ خندید نشکات

 بٌ ٍلی بَدم ایران سالگی دى تا سالهٌ شانزدى يدایتٌ نن یلیفان گفتو کٌ طَر يهَن خب..باشٌ ايا_
 الهان بریو شدیو نجبَر بابام کار خاطر

 چیکارست؟ بابات نگٌ: سَرا

 یکی حرف ٍسط پرید این باز پَف

 دادن بًهَن الهان از پیشنًاد یٌ يو نَقع اٍن ٍ خَندى نعهاری بابام: نشکات

 ايا_

 عقب درسو از بازم کٌ..کنو نام جبت اینجا تَنستو دردسر کلی از بعد ٍ ایران دٍبارى برگشتیو بعد ارى_ 
 افتادم

 کنی نی جبرانش ندارى اشکال_ 

 ايو_ 

 چی؟ بابات نانان_

 عهَن پسر عهَ دختر نًرسا نانانهو اسو نًیار بابام اسو: نشکات
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 باحال چٌ اخی_

 نداری؟ برادر خَاير_

 فرزندم تک نٌ: نشکات

 نیاٍردم زبَن بٌ ٍلی گفتو لتبحا خَش یٌ بًش دلو تَ

 شدی؟ عاشق حاال تا: ارام

 ٍاال نٌ: گفت ٍ خندید نهک با نشکات

 چی؟؟داشتی؟ پسر دٍست_ 

 نٌ اٍنو: نشکات

 ای پاستَریزى شَکا این نحل کٌ يو تَ اى_

 داشتی؟ تَ نگٌ: نشکات

 شايدى خدا سرگرنیٌ جًت فقط ٍلی...رفتٌ در دستو از تعدادش بابا ارى_ 

 ...نکن کارات شايد خدارٍ الکی..عهت جَن ارى: نن

 گفتو؟ درٍغ نگٌ خَب چیٌ_

 خندید کٌ رفتو ٍاسش غرى چشو یٌ

 ...عاشق بینید نی کٌ يو سَرا این گفتو نی داشتو_

 گفت نی داشت

 ارام دين رٍ گذاشت رٍ دستش سریع سَرا کٌ 

 گردٍ قد بَد شدى يام چشو نطهئنن



 www.Novel98.com 24               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نی نن بگَ شها...نعشَق.. عاشقی.. عشق..جان ارام بگَ خب...شنَم نی جدید چیزای..بگٌ بزار نٌ_ 
 شنَم

 کردم نگاشَن حرص با ٍ شدم سینٌ بٌ دست بعد ٍ

 نالید عجز با سَرا

  شَکا_

 گی؟ نهی نن بٌ ٍ گی نی این بٌ ٍ شی نی عاشق دیگٌ شَکا ٍ نرض_

 ..اینستا پیج تَ اتفاقی ننو بابا: ارام

 ارام: سَرا

 خَام نی فرصت یکو گو نی بًت خَدم ندرسٌ بعد خب خیلی_

 خَابید حرصو از یکو

 خب خیلٌ_

 گفت ٍ خندید ارام

 بچسب ٍ انرٍز ی برنانٌ بیخیال رٍ اینا حاال_

 ای؟ برنانٌ چٌ: نشکات

 بدبختَ نعلو بنگ کردیو کٌ پیداش نعلها ضعف نقطٌ دنبال گردیو نی...داریو ازاری نعلو برنانٌ_
 کنیو نی نابَد

 چیٌ؟ انرٍز برنانٌ بینو بگَ خب_ 

 نعلهٌ؟ کدٍم بزن حدث_



 www.Novel98.com 25               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ندارم حَصلٌ بگَ_ 

 بگیرى پاچٌ خَاد نی این باز پَف_ 

 بنال حاال...خَدتی سگ_ 

 شعبانیٌ انرٍز سَژى گفتو نی داشتو..ادب بی_ 

 بَد فارسیهَن نعلو شعبانی اٍ

  خب_

 چیٌ؟ ضعفش نقطٌ دٍنی نی ایشَن...جهالت بٌ خب_ 

 يَا رفت جیغش کٌ پاش ساقٌ تَ زدم لگد یٌ حرص با

 یا نالی نی_ 

 گفت خندى با ٍ باال اٍرد دستاشَ

 سَسکٌ ضعفش نقطٌ..گو نی باشٌ باشٌ_

 گفت کٌ کردم نی نگاش داشتو گرد چشای با

 خَ؟ چیٌ

 کٌ نگَ_

 اٍردم در عَق حالت دیدنش ٍقتی کٌ اٍرد در نربا شیشٌ یٌ کَلش تَ از

 گفت ٍ داد تکَن تَشَ سَسکای

 چطَرى؟_

 خزندگان ٍ حشرات عاشق ارام دٍنشتو نی
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 سَسک دیگٌ نٌ ٍلی

 شٌ نی بد حالو يو یاداٍریش از حتی ای خَنشَن رفتو بار یٌ یادنٌ.

 نذاشتو اتاقش تَ پانَ دیگٌ خَنشَن رفتو ٍقت ير بعد بٌ اٍن از

 داد فنا بٌ چندش نَجَدات يهین با پسراشَ دٍس نصف فقط

 کنی؟ چیکار خَای نی االن_ 

 ريا خَدشَن حالٌ بٌ اشغال سطل تَ رٍ عشقَلیا این خَدم رٍش بٌ نن حضَرتَن بٌ رضوع خب_
 ٍ کانل سکتٌ يو نحترم يای شاگردی يو جَن شعبان بر عالٍى کٌ شٌ نی نَقع اٍن ٍ کنو نی

 زنن نی يو با ٍ ناقص

 خندى زیر زدیو بَد خَدش تَ کٌ سَرا حتی حرفش این با

 باحالین چقد شهايا ٍای: نشکات

 ...ندارى لنگٌ شریٌ یٌ ارام این کجاشی حاال اٍف: نن

 حرفیٌ؟ چٌ این کنو نی خَايش نٌ: ارام

 شٌ نی شرٍع کالس االن بریو کن سیاى خَدتَ_

 افتادیو راى کالس سهت بٌ بقیٌ تایید با

 دٍم زنگ اٍفتٌ نی نقشهَن کٌ ادبیات دٍم زنگ ٍ داشتیو ریاضی اٍل زنگ

 گذرٍندیو بَد چیزی ير بٌ ٍ اٍل زنگ

 بیاد شعبانی ننتظریو االنو

 اٍند دقیقٌ چند بعد
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 زدم چشهک بَد کنارم کٌ سَرا بٌ

 دنغٌ زیادی نطهئنو يست چیزیش یٌ این

 خندیدند نی ریز ریز ٍ بَد ارام کنار نشکاتو

 اشغال سطل سهت رفت پاشد کیک اشغال انداختن بًَنٌ بٌ لحظٌ چند بعد ارام

 اشغاالی نشغَل سَسکا دقیقٌ چند تا بَد گذاشتٌ کیک نشهای تَ سبرعک ٍ بَد کردى باز رٍ شیشٌ
 باشند اشغالی

 جاش نشست اٍند ٍ انداخت

 رفت بَد تختٌ پای کٌ شعبانی سهت بٌ کٌ دیدم ٍ سَسک اٍلین دقیقٌ یٌ بعد

 گفت داد با ٍ زد جیغ دیدنش با يا بچٌ از یکی

 سَسک_

 يا بچٌ ٍ شعبانی يای بازی جیغ شرٍع بَد ٍاین

 !شدى پیداشَن کجا از کٌ نشد سَسکا بقیٌ نتَجٌ کسی کردن نی بپر بپر قدر اٍن هٌي

 نکنٌ شک کسی تا زدیو ترسیدن بٌ رٍ خَدنَن ٍ دادیو جا اٍنا بین رٍ خَدنَن تايو چًار نا

 شدن بقیٌ يهپای رايرٍ تَی سَسکای دیدن با اٍنايو ٍ بیرٍن بَدن اٍندى ياشَن کالس از يهٌ

* 

 بکشند رٍ اینا تَنستند پاشا سو این از تا چند تازى ٍ گذشتٌ ساعت دٍ قشنگ

 خَنٌ رفتیو نی ٍ خَرد نی زنگ يو دیگٌ ساعت دٍ یکی یٌ

 بَدیو حیاط تَ ندرسٌ يای بچٌ ی يهٌ
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 خندیدن ریزریزکی حال در يهش کٌ يو تا چًار نا

 .زدن صدا تارٍ سٌ نا اسو گَ بلند تَ بعد دقیقٌ پنج

 سَرا ٍ ارام...نن

 کردیو نگاى يو بٌ تعجب با

 زدن؟ صدانَن چی ٍاسٌ: نن

 نکنٌ: سَرا

 گفتو سریع بگٌ خَاست نی کٌ چیزی اٍن بٌ فکر با

 ؟؟!گن نی چی ببینیو بریو پاشید پاشید...ندى ننفی نَج بابا نٌ_

 پاشد نشکاتو کٌ پاشدیو

 کجا؟ تَ: ارام

 گن نی چی ببینو یام نی ننو: نشکات

 اٍف_

 دفتر سهت افتادیو راى

 زد در ٍ جلَتر رفت ارام

 (ندرسٌ ندیر)احهدی خانو

 بفرنایید_

 تَ رفتیو ٍ کردیو باز درٍ

 کرد اخو نا دیدن با
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 بشینید: احهدی

 نشستیو اتاق تَ يای صندلی رٍ

 دانش ی يهٌ زشتتَن کار بر عالٍى کٌ دٍنید نی کردید تا سٌ شها کٌ کاری این با خب: احهدی
 چیٌ؟ زشتتَن کار این ترسَندید؟دلیل َریبدج رٍ ندرسٌ کارکنان ٍ انَزان

 کردیو نی نگاش نگرانی با

 نا: ارام

 چرخَندیو رٍ نگايانَن در صدای با

 شد دفتر ٍارد نشکات لحظٌ چند بعد

 بلٌ؟: احهدی

 گفت ٍ کرد قالب يو تَ ياشَ دست نشکات

  بَدم اینا با يو نن خانو_ 

 گرفت تا سٌ نا سهت بٌ رٍ دستش ٍ

 بیان اٍلیاتَن تا بنشین اینا کنار بفرنا وي شها پس: احهدی

* 

 بزنیو زنگ يانَن خانَادى بٌ شدیو نجبَر يو نا ٍ گذشتٌ ربع یٌ االن

 اٍندند سریع بَدن ندرسٌ برای ٍ دٍر نًسا با چَن اٍنو زد زنگ سانیار بٌ سَرا

 دادند اطالع نادراشَن ٍ پدر بٌ يو ارام ٍ نشکات

 زدم زنگ شايین بٌ نجبَری يو نن
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 کردند نهی قبَل گفتو نی ارشا بٌ اگٌ چَن

 دارى عهَم پسر بٌ ربطی چٌ کار این داشتن حقو

 اح خانو ٍ بَدن دفتر تَی ياشَن خانَادى يهٌ االن

 بَد نا گند دادن تَضیح حال در ندی

 نخندند کٌ کننند نی سعی خیلی حرفا این شنیدن با نًسا ٍ سانیار کٌ بَد نعلَم قشنگ

 نبَدند نَفق زیاد...خب ٍلی باشند جدی داشتند سعی يو نشکات ٍ ارام يای خانَادى

 بَد شايین بَد کشیدى يو تَ بدجَر ياشَ اخو کٌ کسی تنًا

 بشٌ چی بعدش خَاد نی کٌ نیست نًو برام حتی دیگٌ

  بیرٍن اٍندیو دفتر از تعًد دادن از بعد

 خَرد نَقع يهَن يو ندرسٌ زنگ

 شد یدىکش نحکو شايین تَسط دستو دفعٌ یٌ

 چتٌ؟ يَی_

 خب؟ شَکا شَ الل فعال: شايین

 انحالی بٌ کردم جایی بٌ ٍ درست کار يو خیلی چیٌ؟ دٍنی نی کردم؟اصال کاری چٌ چی؟نگٌ ٍاسٌ_ 
 ..ندا ربطی يیچ يو تَ نحل

 بزنو نتَنستو ٍ حرفو بقیٌ راستو ی شَنٌ سهت بٌ صَرتو شدن خو با

 گرفتو انگشت سر با ٍ لبو ی گَشٌ خَن يای قطرى ٍ باال اٍردم ٍ دستو

 کرد نی اذیتو يا بچٌ نگاى
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 دٍییدم خرٍجی سهت بٌ ٍ بیرٍن کشیدم دستش از ٍ دستو ضرب با

 شايین تَسط اسهو کردن صدا بٌ تَجٌ بی

 بَدم پالدینیَم ساختهَن جلَی کٌ اٍندم خَدم بٌ ٍقتی

 ورفت صالح زادى انام سهت بٌ ٍ کردم کج بزرگ ساختهَن جلَی از ٍ رايو

 اٍندم ندرسٌ طرف از پارسال دفعٌ اخرین

 گرفتو چادر ی غرفٌ از چادر یٌ

 ای نقرى رز يای گل با سفید چادر یٌ

  بَد قشنگ طرحش

 کشیدى اتَ ٍ تهیز کانال

 ! کنند نی کارایی يهچین براش کٌ دارى ارزش قدر اٍن کَچک صحن این صاحب ٍقتی

 کنند؟ نی چیکار رضَی صحن صاحب برای

 نشًد برم شدى کٌ بارم یٌ برای داشتو دٍست خیلی

 دارى ای العادى فَق يای جلَى چٌ گَشش ير کٌ بَدم شنیدى نختلف افراد از

 ضریحش

 فَالد پنجرى

 دیگٌ چیزای خیلی ٍ  ياش نقارى

 اقا پیش باشو نرفتٌ حاال تا شاید

  ٍقت ير انا
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 زنو نی حرف باياش گیرى نی دلو

 شو نی رت نزدیک خدا بٌ اینطَری کنو نی فکر

 عزیزى خیلی خدا پیش کٌ کنو نی دردٍدل دارم کسی با

 با ٍرٍد از قبل رٍ خَنش کٌ زخهیو لب رٍی افتاد اشکو قطرى اٍلین زادى انام ضریح بٌ زدن دست با
 زد نی کبَدی بٌ فقط االن ٍ بَدم کردى پاک اب

 رضا انام پیش برم بتَنو کٌ خَاستو زادى انام از

 برداشتو نانٌ زیارت یٌ ٍ نشستو شدى کاری کندى درى ی گَشٌ

 کردم خَندن بٌ شرٍع

 بخَنو صَت با نباشو بلد شاید

 بخَنو رٍان نتَنو ٍ باشو داشتٌ نشکل رٍ جاياش بعضی شاید

 باشو بلد ٍ باشند دادى یاد يا ندرسٌ تَ کٌ رٍ چیزی يهَن فقط شاید

  انا

 نًهٌ برام چیز یٌ فقط

 خَنو نی دل تٌ از دارم

 کاری کحافت شايد فقط ٍ تایلند ٍ الهان ٍ ترکیٌ برم بار دى سالی اینکٌ جای بٌ اینکٌ رایب دل تٌ از
  باشو نختلف يای

 خَاد نی دلو کٌ جایی اٍن برم بار یٌ فقط
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 کار دل ٍ جَن تهَم با رٍش نیو ٍ سال یک کٌ رٍ نتری سانتی صددرصد رٍغن رنگ نقاشی اٍن ٍ برم
 کنو وتقدی نشًد ی نَزى بٌ برم ٍ کردم

 انام صَرت نَر یٌ ٍ يست ايَ پرى کٌ نقاشی يهَن

 شدن نسخرى برای شٌ اتَ کٌ نبینٌ کسی تا کردم قایو دیَاری کهد پشت سالٌ یٌ کٌ نقاشی يهَن
 بارم يزار

 کنو تقدیو برم ٍ نَاختو تنًاییو رٍزيای ارانش برای کٌ نَسیقی نت اٍن ٍ برم یا

 نشت لبو گهشٌ پَزخندی

 اٍند یادم ٍ بَد سالو نٌ تازى ٌک رٍ نَقعی اٍن

  کنٌ تشَیقو کٌ نبَد کسی يیچ ٍ خَندم ٍ نهازم ذٍق با کٌ ٍقتی

 کردن نگام تهسخر با برعکس

 کنند نی تحهل رٍ دیٍَنٌ ادم یٌ دارن کٌ انگار

 تنًاییو پنايگاى شد اتاقو بعد بٌ اٍن از

 نعبَدم با نیازم ٍ راز پنايگاى

 باشو بحجا با خَاستو خیلی کٌ حجابهو

 کتک پدرم ظاير بٌ نرد از شد باعخ يهَن کٌ رفتو پَشیدى لباس ٍ شال با نًهَنیا تَ بار یٌ انا
 چی؟ کٌ بخَرم

 شدى ابرٍریزی نایٌ يا سلطانی دختر تنًا

 بکنٌ يو غلطا این از بخَاد برسٌ چٌ دیگٌ ننگٌ نایع بَدنش دختر کٌ دختری
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  کردم نگاى ساعتو بٌ

 نشستو جااین کٌ ساعتٌ سٌ دقیقا

 چادر دادن تحَیل از بعد ٍ خَندم ٍ زیارتو ٍ ظًر نهاز بَدم گرفتٌ ٍرٍدم اٍل کٌ ٍضَیی با ٍ پاشدم
 کردم خیابَنا تَ گشتن بٌ شرٍع ٍ انداختو کج ٍ استارم ال کَلٌ

 شدم يا سلطانی بزرگ باغ ٍارد ٍ انداختو در تَی ٍ کلید ای خَردى ٍ ساعت یٌ از بعد

 چرخَندم قفل تَی ٍ کلید ٍ بیرٍن دادم ٍ نفسو اتاقو بٌ شدن ٍارد از بعد

  بَد چًارشنبٌ انرٍز

  گذرٍندم نی نحس ی خَنٌ این تَی ٍ کانل دٍرٍز باید یعنی

  حهَم تَی رفتو يو خَدم ٍ سبد تَی انداختو رٍ يام لباس

 شٌ اب از پر سفید بزرگ ٍان گذاشتو ٍ کردم ٍلرم ٍ اب

 شد بنفش رنگ تن با کف از پر اب کٌ ریختو اب تَ رٍ شانپَم از کهی

 کنٌ تر شل کو یٌ ياشَ فشار يو دنیا شاید تا کردم شل ٍلرم اب داخل ٍ خَدم

 برد خَابو لطیف ٍ نرم کف يهٌ اٍن بین ٍ شد گرم يام چشو کٌ بَد اٍندى رحو بٌ دلش انگار

* 

 کردم باز ٍ يام چشو شدیدی سرنای احساس با

  شدى سرد يو اب ٍ بردى بوخَا ٍان تَ اٍند یادم تازى کٌ

 اٍندم بیرٍن حهَم از ٍان دریچٌ برداشتن با ٍ گرفتو دٍش یٌ سریع

 کردم پرت تخت رٍی ٍ خَدم ٍ کردم نرتب رٍ بنفشو ی حَلٌ کهربند
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  شدیو نی نزدیک زنستَن بٌ داشتیو دیگٌ

 نن تَلد اذر نٌ ٍ بیست ٍ بَد اذر يفت ٍ بیست انرٍز

 نیست یادش کسی کٌ ٍقتٌ خیلی چَن باشٌ یادش کسی کنو نهی فکر ٍلی

 نیرى یادشَن يو ٍ خَدم کٌ کنو نی فکر يا نَقع بعضی حتی

  کن ٍل

 برسو عالقو نَردى فصل بٌ بذار

 بَدم سرنا عاشق يهیشٌ نن

 برفی ی گَلٌ خَدم برای ٍ رم نی نازک نانتَی یٌ با فقط برفی رٍزيای تَ انا باشٌ نسخرى شاید حتی
  کنو نی درست

 زنو نی يستن خَاب تَ کٌ يایی درخت تن ٌب ٍ

 شو نی نزدیک زیبا فصل این بٌ دارم االن ٍ

 بَد شب نٌ ساعت

 کردم عَض لی شَر سنگ شلَار ٍ بَد خَردى ترک کٌ نشکی قلب با سفید تیشرت یٌ با ٍ حَلو

 یٌ با بستهش سفید پاپیَن کش با ٍ بافتو نايی تیغ شَنو راست سهت بٌ رٍ بلندم تقریبا نَيای
 بپَشَنو ٍ لبو رٍ زخو جای تَنستو يو رژ ٍ کرم کو

 کردم حرکت اشپزخَنٌ سهت بٌ نشکیو عرٍسکی صندل کردن پا با

 غذا خَری غذا سالن تَ دارن تا سٌ اٍن االن

 تا سٌ اٍن پیش تا بخَرم خَدم تنًایی تَ دم نی ترجیح انا خَرن نی



 www.Novel98.com 36               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 افتادم راى پشتی حیاط سهت بٌ بَد خیار ٍ ناست ٍ کرفس خَرش کٌ خدنتکار از غذا گرفتن از بعد

  نداشت ای دیگٌ چیز سرٍ ی کشیدى فلک بٌ سر ٍ بلند يای درخت جز بٌ کٌ

  درختان دلخراش ی زٍزى صدای جز

 بَدم ترسناک ظاير بٌ يای ٍیژگی این عاشق نن انا

  داد نی ارانش نن بٌ چَن

 تاریکی جنس از ارانشی

 ترس جنس از

 چیزا جَر این از دیگٌ دخترای نحل ننو ارى

 ترسیدم نی

 يام ترس تسکین نایع بشٌ نیست کسی دیدم ٍقتی انا

 کنٌ بارانش بَسٌ ٍ بگیرى اغَشش تَ سرنَ

 فًهیدم کٌ بَد يا نَقع يهَن از

 يام ترس با باید

 يام تنًایی

 يام اشک

 يام ناراحتی

 ....ٍ يام کهبَد

 بگیرم انس
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 بَدم شدى تشکیل اینا از نن چَن

 ندارم دنیا تَی ای دیگٌ نَنس ٍ يهدم اینا زج بٌ نن

 نشستو بزرگی سنگ تکٌ رٍی

 گذشت يام چشو جلَی از سرعت با کلهٌ یٌ

 بَد جًان نًفتٌ راز نحل برام غریبیش کٌ ای کلهٌ

  کشٌ نی خَدش ٍجَد اعهاق بٌ اٍنَ رحهی بی با رفت نی سهتش بٌ کسی ير کٌ برنَدا نحلخ راز یا

 افتٌ نی اتفاقی چٌ اٍن بعد دٍنٌ نهی کس يیچ

 نیرى؟ نی ادم اٍن ایا

 ؟ شٌ نی گو

 زنٌ؟ نی پا ٍ دست زندگی ای ذرى برای

 شٌ؟ نی دیگٌ جًانی ٍارد یا

 کَفتی دنیای این از زیباتر جًانی

 عشق

 غریبیٌ ی کلهٌ

 نن برای فقط شاید

 نکردم حس ٍ حس این عهرم تَ چَن

 زٍجٌ تا دٍ بین فقط عشق گفتٌ کی

 ...دریغو ازش کٌ فرزندى بٌ نادر عشق دنیا این تَ عشق باالترین
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 فرزند بٌ پدر عشق

 ... غیرى ٍ خَاير بٌ برادر

 ٍلی

 ...باشو نکردى تجربٌ رٍ دنیا این تَی عشق شاید ننو

 عشقو حس ترین باال کنندى تجربٌ کٌ دٍنو نی انا

 ...بندى ٍ نعبَد بین عشق

 بریزى نعشَقش پای بٌ ياشَ دارایی تهام بندى ٍ باشٌ نعشَق نعبَد کٌ

 پاشدم جام از ٍ سنگ تکٌ کنار گذاشتو غذارٍ خالیٌ سینی

  زدن قدم بٌ کردم شرٍع

 سرٍ درختان باغ این تَی

 اند کردى تن بٌ خشک ٍ سرد لباسی ٍ اند کشیدى قد نغرٍرانٌ چٌ کٌ

 گرفتٌ فرا را تهانش ٍ کردى رشد سهتش ير از غرٍر يای شاخٌ

 نیست بدی چیزى غرٍر

 باشٌ داشتٌ غرٍر خَدش برای باید دنیا ير

 درختان این نحل باشٌ نغرٍر

 انا

 بدى خیلی داری غرٍر خَدت فقط کنی فکر کٌ این

 کنی خَرد غرٍرت با ٍ دیگران غرٍر ٍ نغرٍری خَدت فقط کنی فکر
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 غرٍر شٌ نهی دیگٌ این

 نانردی شٌ نی

 خَدخَايی شٌ نی

 شکستن دل شٌ نی

 شکستو دل ننو

  چسبَندم بًو رٍ شدم َردخ يای تکٌ انا

 کردم حفظ ٍ شدم خَرد غرٍر

 دخترم یٌ نن ارى

 نباشٌ دیگٌ دخترای نحل زندگیو شاید

 چیزم یٌ صاحب اٍنا نحل يو نن..انا

 ارزشهند چیز یٌ

 دخترانٌ غرٍر

 دم نهی دستش از ٍقت يیچ ٍ

 کردن ريا رٍ خَدشَن ٍ شدن پخش يَا تَ اٍند کٌ بادی با ایو قًَى نَيای از قسهتی

 اٍند نی سردی باد

 داشتو دٍست رٍ سردی این ٍلی

 رفتو بَدم يا درخت از یکی يای شاخٌ رٍی کٌ تابی سهت بٌ

 زنستانی سرد سَز با شدم نسیر يو پايام دادن حرکت با ٍ نشستو رٍش
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 کردم بلند ٍ سرم

 اسهَن بٌ رٍ

 شًر این آسهَن

 کنی پیدا تَنی نهی بگردی ستارت دنبال آسهَنش تَی چی ير کٌ شًری این

 يَاست الَدگی از گن نی

 نٌ..انا

 کردن قًر يا ستارى

 شًر این نردم با

 يا بدی شًر گذاشت اسهشَ باید تًران جای بٌ کٌ

 تًران فقط نٌ

 شدى بدی غرق دنیا تهام

 بدن نجات کحافت این از رٍ خَدشَن بتَنن تا زنن نی پا ٍ دست زار لجن این تَ دارن يا خَبی

 کنٌ نهی رحو کس يیچ بٌ کس يیچ نرداب این تَ

 کنند نهی رحو يو خَدشَن بٌ حتی

 کنند نی چیکار دارن دٍنن نهی

  بدى نجات خَدشَ تا ندازى نی دست دیگری بٌ کی ير زار لجن این تَ

 کنٌ نی غرق خَدش تَ رٍ يهٌ آخر کحافت يهٌ این انا

 داشت؟ شٌ نی انتظاری چٌ يا ستارى از دیگٌ رٍ خَب يای ادم حتی
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 نباشند چشو تَ دن نی ترجیح

 نکنیو کحافت غرق رٍ اٍنا چشهانَن با تا

 دیدم رٍ ارشا کٌ برگردٍندم پشت بٌ سرنَ شدى بیشتر تاپ سرعت کٌ این حس با

 داشت لب بٌ لبخند

 فکرى؟ تَ کَچَلَم ابجی شدى چی: ارشا

 گفتو ٍ بیرٍن دادم نحکو رٍ نفسو

 ٌزن نی حرف خَدش با ندارى صحبت يو کٌ کسی_

 ام؟ چیکارى جا این نن پس: ارشا

 داری رٍ خَدت يای ذينی نشغلٌ.. ادنی یٌ يو تَ_ 

 دارم يو دیگران دردٍدل برای جا يهیشٌ انا: ارشا

 گفتو ٍ زدم تلخی لبخند

 بینی نی داری يو دٍنی نی يو خَدت دیگٌ_

 پسرم کٌ ننی با..یاد نی بدم يو خَدم نادر ٍ پدر از حتی يیچ کٌ دیگران از يا نَقع بعضی: ارشا
 دارى ٍ دختر نقدس ٍ پاک ارزش کٌ تَ نحل کسی با ٍ کنن نی رفتار عالی حتی یا خَب

 برادر دٍنو نهی.. بچهَنٌ..ادنٌ يو این بابا بگن کٌ..ندارند کردن فکر قدرت انگار...اینطَری
 در پارتی این زا ٍ کَکٌ کیفهَن يررٍز کٌ دیگٌ يای عَضی اٍن ٍ شايین..نن نحل یکی...نَنٌ..زادنٌ
 ناشینای این با..دیگٌ یکی بعد دٍرٍز ٍ شیو نی دٍست دختر یٌ با..یکی اٍن پریو نی یایو نی

 برخَرد بايانَن اینکٌ جای بٌ یاد نی جریهٌ قبض ٍقتی ٍ ذاریو نی کَرس خیابَن تَ رٍز ير کَفتی
 ...دیگٌ پسرى گن نی ٍ زنن نی رضایت لبخند کنن
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 اٍف...يو عَضی شايین ٍ کردی کارٍ اٍن شیطنت سرى انرٍز کٌ تَ نحل یکی بعد

 دٍنی؟ نی کجا از تَ_

 کرد تعریف تَ علیٌ بر قضیرٍ پرسیدم کٌ ازش بَد عصبی خَنٌ برگشت ٍقتی شايین: ارشا

 انداختو راى دار ٍاب نَن دعَای یٌ باياش ٍ کردم قاطی يو نن

 کٌ تَ..دردسر تَ ندازی نی خَدتَ چرا اخٌ_ 

 نیستند بشَ درست اي این دٍنی نی

 شد انیدٍار بشٌ شاید دیدم شايین چشهای تَ پشیهَنی حس یٌ ؟انرٍز چیٌ دٍنی نی ٍلی: ارشا

 ٍاقعا؟_ 

 فًهٌ نی ٍ نَنخ جنس ارزش دارى ٍ شدى عاشق جدیدا اقا رسٌ نی نظر بٌ اخٌ ارى: ارشا

 داد نشَن خَدش از چیزی یٌ اقا این عجب چٌ

 باشٌ شدى نتحَل شاید: ارشا

 دادى رخ نعجزى اصال...حتها کٌ اٍن_ 

 خندید ارٍم ارشا

 چی؟ تَ_

 چی؟ نن: ارشا

 شدی؟ عاشق_

 عجیبیٌ فلسفٌ ؟عشق چیٌ نی دٍ نی انا.. نٌ: ارشا

 شیرین؟ یا تلخٌ فلسفش_ 
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 دٍ ير: ارشا

 بٌ نن نحال.. دارى برداشتی یٌ ازش يو کسی ير ٍ دارى نختلفی يای جنبٌ عشق شَکا دٍنی نی: ارشا
 کَچیکٌ خیلی دلت ٍ يهدم دٍست نحل شی نی يهدرد يو خَاير یٌ نحل عاشقتو برادر یٌ عنَان

 نداری کسیَ ناراحتی طاقت کٌ کَچک انقدر

 نًربَن خیلی

 ارٍم

 شیطَن

 بَد نراقبش باید رٍ دختری يهچین

 شکست رٍ دلش نباید

 شکنند نی رٍ دلت چطَری کٌ دیدم چشو بٌ خَدم ٍلی

 کنن نی بد خَدشَن بٌ دارن اٍنا

 ذاشت نهی گلَم تَ بزرگ بغض این ٍلی داری فرق بقیٌ با يو تَ ارشا بگو خَاستو نی گزیدم ٍ لبو

 برادر یٌ نحل گرفت بغلش تَ سرنَ ارشا

 ..دارم دٍست..ارشا_ 

 خَدم فندقی کَچَلَی ابجی طَر يهین ننو: ارشا

 خندیدم ریز

 فندق؟_ 

 عالیٌ کٌ نن نظر فندق؟بٌ گوب بًت بعد بٌ این چطَرى؟از نظرت بٌ ارى: ارشا
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 بدی خیلی_

 پس... خب خیلی...بدم؟نن نن: ارشا

 خندیدم نی نن ٍ داد نی قلقلکو اٍن نشستو زنین رٍی تاب رٍی از ٍ شد بلند خندم قلقلک حس با

 شٌ..با....بسٌ...ب_

 کشید کنارم خَدشَ خندى با ارشا

 کردیو نی نگاى تًران رنگ سیاى َنآسه بٌ ٍ بَدیو کشیدى دراز پاییزی يای برگ رٍی دٍتانَن

 گفت ٍ سهتو چرخَند سرشَ ارشا

 نبارک تَلدت پیشاپیش راستی_ 

 زدم لبخندی

 نرسی_ 

 کنی تشکر خَاد نهی فعال: ارشا

 گفت کٌ کردم نگايش تعجب با

 دارم سَرپرایز ٍاست کٌ باش انادى دیگٌ رٍز دٍ ٍاسٌ فقط نکن نگام اٍنطَری_ 

 رفت ٍ پاشد سریع بعد ٍ

  َضیع

 چیٌ سَرپرایزش بپرسو نذاشت حتی

 خَابو تختٌ تَ برم باید کٌ فًهیدم خهیازى اٍلین با

 افتادم راى اتاقو سهت بٌ ٍ تکَندم ٍ خَدم ٍ پاشدم
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*** 

 تَلدنٌ رٍز انرٍز

 جهعٌ شٌ نی

 شٌ نی سال ير نحل کردم نی فکر

 بریو خَایو نی کجا نگفت حتی ارشا

 کردم باز رٍ کهدم درى

 بپَشو؟ چی حاال خب

 غاتین کانال دختر پسر گفت ارشا کٌ جَری اٍن

 نیست نًو کٌ نن برا

 پشت بٌ شد نی بند سینٌ رٍ از یقش کٌ کَتاى نسبتا گلبًی لباس یٌ ٍ چرخَدنو کهد تَ رٍ نگايو
 گردن

 شدند نی بستٌ پا ساق رٍی ضربدری بنداش کٌ رنگش يو کفش یٌ با برداشتو رٍ

 گلبًی کتَنی ٍ شال با پَشیدم نشکی شلَار نانتَ ٍ کاٍر تَ گذاشتو يارٍ لباس

 باشٌ صَرتی تنای تَ لباسو کٌ بَد گفتٌ بًو ارشا خَد

 تهَم ٍ کارم بَدم اٍندى حهَم از کٌ خیسو نَيای کشیدن سشَار با ٍ کردم نلیحی گلبًی آرایش
 کردم

 حیاطٌ تَ پایین برم کٌ گفت زدٍ زنگ آرشا ربع یٌ بعد

 بَد ساکت خیلی خَنٌ انرٍز
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 بَدم دیدى يارٍ خدنتکار از تا چند فقط

 شدم خارج خَنٌ از ٍ برداشتو رٍ کیفو با رٍ يام لباس

 دادى تکیٌ بَد زدى بیرٍن سفید ٍ صَرتی يلیو بادکنک عالهٌ یٌ ياش پنجرى از کٌ ناشینش بٌ ارشا
 بَد

 نشکی کرٍات ٍ شلَار با بَد زدى باال رٍ ياش استین ٍ بَد پَشیدى رنگ کو صَرتی پیرين یٌ يو اٍن

 بَد حالت خَش يهیشٌ نحل کٌ يو نَياش

 کردم سالم رسیدم کٌ بًش

 فرنَدید رنجٌ قدم نا زیبای ٍ جَان بانَی بر سالم: ارشا

 نشستو لبخند با نن ٍ کرد باز شاگردٍ سهت درى بعد ٍ

 گرفت قرار جاش زدٍ دٍر سریع يو اٍن

 کردم جَر ٍ جهع رٍ خَدم یکو

 ریو؟ نی داریو اکج بگی خَای نهی_

 چرخَند سهتو رٍ سرش

 زد چشهکی شیطنت با

 ببینی خَدت کٌ اینٌ بٌ چیٌ؟کیفش ٍاسٌ عجلٌ حاال_

 دادم تکیٌ صندلیو بٌ ٍ کشیدم پَفی

 پَشیدی؟ صَرتی چرا تَ حاال_

 عشقٌ رنگ صَرتی چَن نعلَنٌ خب: ارشا
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 نبَد؟ نشکی گی نی کٌ رنگی اٍن احیانا_

 عشقٌ رنگ بکشٌ عشقت کٌ رنگی عشقٌ؟ير نگٌر نشکی فقط گفتٌ کی: ارشا

 خندید نن با يو اٍن کٌ کردم ای خندى تک پرٍییش بٌ

 برسیو؟ قرارى کی حاال_

 رسیدیو تقریبا دیگٌ: ارشا

  شد صفایی با ی کَچٌ ٍارد ٍ چرخَند چپ سهت بٌ رٍ ناشین ٍ

 بَد رٍییدى رٍندى يای رز گل ٍ یاس يای بَتٌ خَنٌ ير از کٌ

 بَد نَندى باقی پیچیدى دريو يای شاخٌ ازشَن فقط ٍ نداشتند طراٍتی يیچ بَد تَنزنس چَن ٍلی

 ایستاد خَنٌ یٌ جلَی دقیقٌ چند بعد

 شید پیادى تَنید نی رسیدیو بفرنایید: ارشا

 پرسیدم کشیدم نی درٍ ی دستگیرى کٌ حالی در

 کجاست؟ جا این_ 

 بندى ی خَنٌ شها ی اجازى با: ارشا

 داشتند نجردی ی خَنٌ یٌ کدٍم ير سلطانی پسری يای نَى چَن نکردم تعجب زیاد

 بَد،بَد شدى درست شیشٌ از نهاش کٌ طبقٌ سی برج یٌ تَ يو ارشا ٍاسٌ ٍ

 ی؟ طبقٌ_

 اخر: ارشا

 شدیو اسانسَر سَار بَد برج برای کٌ بزرگی البی گذرٍندن از بعد ٍ شد باز در کٌ زد ٍ آیفَن
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 داشت ٍجَد ٍاحد سٌ طبقٌ ير تَ

 کرد باز کلید با رٍد

 بَد تاریک جا يهٌ

 نزد؟ رٍ آیفَن این نگٌ ٍا

  دارى ارتباط رٍح ٍ جن با نکنٌ

  کردم نزدیک بًش ٍ خَدم

 ترکَندى حاظر يای آدم کٌ شادی بهب برفَ از عظیهی نَج با نن ٍ شد رٍشن يا برق لحظٌ يهَن کٌ
 شدم نَاجٌ بَدند

 نبارک تَلدت شعر ٍ

 شد نهی باٍرم ٍاقعا

 بَد پَشیدى صَرتی ارشا چرا فًهیدم نی الحا

 بَد صَرتی تَلدم تو

 بَد صَرتی رنگ تن تَ بقیٌ يای لباس يو ٍ تزیینات يو

 ٍ سَرا رٍ ندرسو يای دٍست با فانیل پسرای يای زن فقط دخترا بین از بینشَن چرخَندم رٍ نگايو
 شناختو ٍ نشکات ٍ ارام

 بَدن پسر دختر دٍست احتهاال يو بقیشَن

 کشیدم پسرا سهت رٍ گايون

 فانیل پسرای تهام



 www.Novel98.com 49               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شايین

 تَ کٌ پسری اٍن بینشَن از فقط نن ٍ بَدند ارشا خَد يای دٍست احتهاال کٌ دیگٌ تا چند ٍ
 شناختو ٍ بَدم دیدى نًهَنی

 ایهان.. بَد؟انیر چی اسهش

 چیزی چین يو یٌ

 کرد نی فرق لباسش رنگ کٌ کسی تنًا البتٌ ٍ

 بَد زدى طَسی تاسپر تیپ رٍز اٍن نحل

 گفت شٌ نی ٍ

 جذاب

 کرد نی نگام لبخند با داشت کٌ کردم نگاى ارشا بٌ

 جیغ ٍ دست صدای شدن بلند با شد زنان يو ٍ کرد بغلو اٍنو کٌ بغلش تَ رفتو حرفی يیچ بی

* 

 کنو نی عَض رٍ يام لباس دارم ٍ يام اتاق از یکی تَ االن

 کنن نی کهکو دارن يو چل ٍ خل تا سٌ اٍن ٍ

 بَد قشنگ يو يا اٍن يای تیپ

 بَد دار بند رنگ يو کفش با گلبًی عرٍسکی لباس یٌ نشکات

  بَد لخت کهرش ٍ گردن پشت بٌ خَرد نی بند جلَ از کٌ صَرتی بلند حریر لباس یٌ يو سَرا

 داشت پاش رٍی پاپیَن تا دٍ کٌ کفشی با
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 بَد پَشیدى پاپیَنی سکیعرٍ کفش ٍ صَرتی کَتاى دانن با سفید ی سادى تاپ یٌ يو ارام

 بَدند عالی يهشَن کل در

 بیرٍن زدیو تایی چًار نن شدن آنادى از بعد

 بَدند نفر صد حدٍد بگو تَنو نی يا نًهَن

 کردى پیدا کجا از آخٌ ٍ آدم يهٌ این نَندم نن

 کرد نگاى لبخند با ننَ ٍ برگشت کٌ ارشا سهت چرخید نگايو

 !شدى نیخ سَرا رٍ دیدم کردم کٌ تدق بَد نا طرف نگايش کٌ شايین بعد

 بَد کردى آرام با صحبت نشغَل رٍ خَدش کٌ کردم نگاى سَرا بٌ ٍ برگشتو

 دٍختو بَد نا بٌ نگايشَن کٌ افرادی ٍ ارشا بٌ ٍ گرفتو ازشَن رٍ نگايو طرفهَن بٌ ارشا اٍندن با

 گفت بلند صدای با يهٌ بٌ نخاطب ارشا

 شن نی سالٌ يفدى نرٍزا کٌ نا خانو شَکا اینو خب خب خب_

 بقیٌ زدن دست با شد يهراى ٍ

 گفت ٍ بقیٌ طرف برگشت

 ٍ نانزد با يو اکحرا ننن چل ٍ خل دٍستای يو بقیشَن شناسی نی خَدت کٌ يو بعضیاشَن_
 دختراشَن دٍست

 گفتو خَشَقتو بًشَن رٍ ٍ کردم ای خندى تک

 بَد خَبی خیلی رٍز

 رقصیدیو
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 خندیدیو

 خَردیو کیک

 نَندى يا خَدنَنی فقط ٍ کردن رفتن عزم يا نًهَن بیشتر ساعت چند از بعد ٍ دادن ٍر يا کادٍ
 بَدیو

 خَابید ٍ کرد پیدا خَدش ٍاسٌ جا یٌ کی ير کٌ بَدیو خستٌ انقدر يو نا

 آشنایی طرز ٍ داستان يای شخصیت نعرفی نحض فقط بَدم نَشتٌ چی ير اآلن تا عزیز دٍستان) 
 تازى ٍداستان شدن تر بزرگ يا شخصیت بعد بٌ این از ٍ بَد يا اٍن قاخال نعرفی ٍ يو با يا اٍن
 (بشٌ شرٍع قرارى

 بعد سال سٌ

 #شَکا#

 خَبٌ خیلی

 عهیق نفس یٌ

 بیرٍن بدى حاال

 کن حفظ رٍ خَدت آرانش

  بابا کٌ نیست چیزی

 فقط يست نصاحبٌ یٌ

 دیگٌ شی نهی یا شی نی قبَل یا بعدش

 داد نی نشَن ٍ صبح پنج کٌ کردم نگاى ساعت بٌ
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 بخَابو بَدم نتَنستٌ ذٍق ٍ استرس از دیشب

 دیگٌ دارى يو رٍ يا سر درد این لباس طراحی درس

 بَدم دانشگاى دٍم سال

 پَک کلٌ تا سٌ اٍن با

 نحترنٌ درس تَش داریو االنو ٍ شیو قبَل سراسری دانشگاى تَنستیو زدن خر کلی با تانَن چًار ير
 خَنیو نی نختلف يای

 گفتو نی توداش ايا

 طراحی نن

 افسریٌ دانشگاى رفت داشت عالقٌ يیجان بٌ ٍ بَد باال خیلی جسهانیش انادگی چَن ارام

 نعهاری رفت يو نشکات

 رفت ٍ شد قبَل پرستاری رشتٌ ندارى عالقٌ زیاد چیزيا جَر این ٍ ٍریاضی ينر بٌ فًهید يو سَرا

 نَفقیو عالقهَن نَرد ی رشتٌ تَ يههَن خدارٍشکر ٍلی

 نصاحبٌ ی دربارى بعد

 طَر بٌ پیشرفت برای بًترى ٍ دارم استعداد ٍاقعا گفت کٌ دادم نشَن استادم بٌ رٍ يام لباس طراحی
 شرکت بٌ يو ننَ دادٍ پیشنًاد( بًترین) the best شرکت با کار کٌ کنو کار شرکتی یٌ تَ جدی

 کرد نعرفی نصاحبٌ برای

 بَدم نشستٌ آنادى ٍ حاضر نن ٍ بَد شش عتسا تقریبا االن ٍ داشتو نصاحبٌ يشت ساعت

  بَدم نخَابیدى اصال دیشب
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 نخَابو کردم نی سعی ٍلی اٍند نی خَابو

 ...  ٍ شد سنگین چشهام کٌ شد چی نفًهیدم کٌ

 رفتو در سهت بٌ ٍ پاشدم ٍ نالیدم يانَ چشو در کَبیدن صدای با

 کشید يا پلٌ سهت بٌ رٍ دستو سرعت با یکی کٌ کردم باز درٍ ٍ چرخَندم درٍ قفل

 شايینٌ دیدم کردم نگاى ٍقتی

 سَرا عاشق کٌ آدم ترین عاشق خَدش عالو تَ ٍ بَد شدى دنیا برادر بًترین سال سٌ این تَ کٌ برادری
 بَد

 کنٌ اعتراف کرد نهی جرئت ٍلی

 بیرٍن اٍندم فکر از حرصیش صدای با

 گیج آخٌ نکردی نگاى ساعتَ بعد داری نصاحبٌ يشت ساعت خر ی دخترى: شايین

  باال اٍند نی داشت ٍیندٍزم تازى

  داد نی نشَن رٍ نیو ٍ يفت ساعت کٌ انداختو ساعت بٌ نگاى یٌ قضیٌ فًهیدن با کٌ

 شدم رد شايین کنار از سرعت با ٍ کشیدم بنفش فرا جیغ یٌ

 کردم زدن حرف بٌ شرٍع جیغ جیغ با

 رفت باد بر زندگیو خدا ٍای ترٍخدا سریع بدٍ شايین_

 زد استارت شدٍ سَار زنان يو اٍنو شدم سَار ٍ رسَندم شايین ناشین بٌ رٍ خَدم بدٍ بدٍ

 کجاست؟ شرکتش حاال خدا بٌ ای دیٍَنٌ: شايین

 گفت دادٍ تکَن تاسف رٍی از سری کٌ دادم بًش ٍ ادرس
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 نباشٌ ترافیک کن دعا رايٌ دقیقٌ بیست بری بخَای عادی اٍنجا تا_

 کردم درشت انَچش ٍ کردم نگاى چشاش تَ

  برٍ سریع خدا تَرٍ_

 کنی طَری اٍن ياتَ چشو خَاد نهی حاال خب خیلٌ: شايین

 خَبٌ؟ تیپو شايین راستی...بابا خب_

 کفشٌ با رنگ طَسی ٍشال نفتی لیٌ شلَار با ای فیرٍزى خفاشی ندل نانتَ یٌ کٌ تیپو بٌ نگاى یٌ
 گفت کردٍ بَد نشکی سانتی يفت

 جَریٌ یٌ شرکت یٌ ٍاسٌ ٍلی خَبٌ ارى_

 نانتَ با پاشو خَای نی لباسٌ طراحی شرکت بابا_

 برم؟ نقنعٌ ٍ گشاد

  نیست ترافیک گرفتٌ شانست...حرفیٌ يو این: شايین

 گفتو ٍ کشیدم کشداری پَف

 برسو نَقع بٌ بزار کن اضافٌ ننگَلیو گل شانس این بٌ دیگٌ ذرى یٌ خدا شکرت ٍای_ 

 ت؟یاس جَری چٌ شرکتش راستی: شايین

 بجز نحال فقط يستند خانو پرسَنلش درصد نَد تقریبا کٌ شرکت یٌ برات بگو طَری این خب_ 
 این از ٍ دبی ٍ ترکیٌ ٍ ایران نحل کشَريایی تَ کٌ ایتالیاست تَ اصلیش ی شعبٌ کٌ ٍنگًبان سرایدار

 اسو ینا بٌ کسی)Alis Rashel نام بٌ نعرٍفٌ طراحٌ یٌ کٌ يو نَسسش...دارى شعبٌ کشَريا جَر
 فکر االنو....کنٌ نی پیشرفت سریع خیلی ٍ کنٌ نی افتتاح ٍ شرکت پیش سال پنج کٌ( ندارد ٍجَد
 باشٌ سالٌ يفت ٍ بیست کنو
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 زارى بی نردا از نعلَنٌ ٍلی داشتٌ پشتکاری عجب یارٍ: شايین

 نَافقو نَضَع این با يو نن_ 

 گفت ٍ خیابَن کنار زد

  راچل آلیس خانو شرکت ایرانیٌ ی شعبٌ يو این بفرنایید

 پایین پریدم ناشین از ٍ بَسیدم ٍ شايین لپٌ سریع

 داداشی عاشقتو_

 اداری طبقٌ کٌ نًهش ٍ بیست طبقٌ بٌ باید کٌ ای طبقٌ سی ساختهَن سهت بٌ دٍٍیدم سریع بعد
 رفتو نی بَد

  بَد عالی ساختهَن نهایٌ

 شیشٌ تهانا

 the best بَد نَشتٌ شبرنگ صَرتی با رٍش کٌ نشکی بزرگ تابلَی با

  بَد صَرتی بٌ نایل دٍدیٌ يو ساختهَن يای شیشٌ

 يا خانو نخصَص نعهاری یٌ کل در

 بدم نشَن نشکات بٌ رٍ جا این رٍز یٌ باید

 زدم نظرٍ نَرد طبقٌ دکهٌ ٍ شدم آسانسَر سَار صلَات ٍ دعا کلی با

 کردم نگاى خَدم بٌ اسانسَر آیینٌ تَ

  بَد شدى رنگ کو یکو رژم

 آسانسَر درى شدن باز با شد زنان يو کٌ کردم تهدیدش ٍ اٍردم در رٍ رژم سفیدم کَچیکٌ کیفٌ زا
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 بَد العآدى فَق داخلیش دکَراسیَن چقدر شدم خارج آسانسَر از

 شٌ تازى رٍحش ٍ بیاد آدم یٌ لب رٍی بٌ لبخند شد نی باعخ ٍاقعا

 صَرتی نختلف يای رنگ ٍ طَسی ٍ سفید رنگ ترکیب از دکَراسیَنی

 بَد شرکت دکَراسیَن حداقل نناسبthe bestٍاقعا

 بیست حدٍدا خانو یٌ کٌ رفتو ننشی نیز سهت نٌ؟بٌ یا طَریٌ يهین چیزياشو بقیٌ ببینیو بریو حاال
 بَد نشستٌ پشتش سالٌ پنج ٍ

 سالم_ 

 کنو؟؟ کهکتَن تَنو نی..اندید خَش..سالم: ننشی

 اٍندم نصاحبٌ برای راستش_

 ببینو؟ ندارکتَنَ تَنو نی فقط بَد نصاحبٌ ارىقر انرٍز بلٌ_ 

 گفت کٌ دادم بًش ٍ الزم ندارکٌ

 بیارند تشریف طراحیهَن نسئَل تا بهَنید ننتظر دقیقٌ چند شٌ نی اگٌ_

 حتها.. بلٌ_ 

 رفت اتاقش سهت بٌ ننشی با پرسی احَال ٍ سالم از بعد ٍ اٍند جَان خانو یٌ دقیقٌ دى حدٍد بعد

 جٍَنن يو کارکنان ی يهٌ چٌ

 داخل برم تَنو نی کٌ گفت بًو ننشی

 افتادم راى اتاق سهت بٌ تشکری از بعد ننو
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 شدى استفادى بنفش از تَش صَرتی جای بٌ کٌ شدم اتاقی ٍارد ٍرٍد ی اجازى کسب ٍ زدن در بعد
 بَد

 سلطانی؟ شَکا خانو...عزیزم اندی خَش: خانهٌ

 شَکاست اسهو بلٌ...نهنَن_ 

 گفت ٍ کرد اشارى زشنی نزدیکٌ نبل بٌ

 بشین لطفا_

 بَد صهیهی ٍ نًربَن چقدر

 درستٌ؟..آيَ نعنیٌ بٌ...قشنگیٌ اسهٌ_

 گفتو ٍ کردم ای خندى تک

 يهینطَرى...بلٌ_ 

 ایرانو تَ شرکت ی شعبٌ طراحیٌ سرپرست نحجَب یکتا يو نن اسهٌ_ 

 خَشَقتو آشناییتَن از_ 

 بتَنی کٌ اینٌ شرط ٍلی.. کنی شرٍع کارتَ تَنی نی نن نظر بٌ...خَبند ٍاقعا دیدم طراحیاتَ.. ننو_
 بهَنی

 گفتو ذٍق با

 شو؟ استخدام تَنو نی یعنی_ 

 بتَنی تا بگیری بکار ٍ تالشت تهام باید ٍلی..بَدن خَب کارات..تَنی نی بلٌ..گفتو کٌ جَر يهَن_ 
 نتَنستند زیادی افراد تعداد کٌ..بشی شرکت این يهیشگی طراح داشتی دٍس اگٌ تا کنی راضی نارٍ

 بدن انجام اینکارٍ
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 کنو نی رٍ شو تال ی يهٌ حتها..چشو_ 

 بهَنی شرکت این تَ کٌ شو نی خَشحال ننو_

 کردم ٍارد بًش کهی فشارى ٍ گرفتو دستشَ کٌ کرد دراز سهتو بٌ راستشَ دست بعد ٍ

 رٍ يا طراح اقٌات کنن نی کهکت بری کٌ آخر ی طبقٌ...کنی شرٍع ٍ کارت انرٍز يهین از تَنی نی_
 یاد نی خَشت بخَای خَدت اگٌ شرکت این از نطهئنو...کنی پیدا

 نهنَن بازم_ 

 کنو نی خَايش_

 رفتو آسانسَر سهت بٌ ٍ کردم خداحافظی

  دادم گزارش رٍ خَب خبرى این شايین بٌ گرفتو کٌ تهاسی با يو حین يهَن در

  داشت زیبایی دکَراسیَنٌ دیگٌ يای طبقٌ نحل شرکتو سی ی طبقٌ

 رنگی ترکیب يهَن با

 رفتو يا طراح اتاق بٌ ننشی کهک با

 داشتن حضَر يو يهٌ کٌ شد نی ٍارد تازى ننٌ عالٍى بٌ نفر چًار شانل کال کٌ

 بَدم ترینشَن جٍَن نن ٍ بَدن سی تا پنج ٍ بیست بین سنیٌ رنجٌ تَ کٌ شدم آشنا يهٌ با

 ٍيیکل قد با بَد نشکی ابرٍ ٍ چشو ٍ هکین ٍ گرد صَرت با سالٌ شش ٍ بیست دخترى کٌ یگانٌ
 نتَسط

 قًَى نَيای ٍ عسلی يای چشو با داشت ای کشیدى صَرت کٌ ای سالٌ يفت ٍ بیست دخترى نًسا
 داشت فرنی خَش يیکل ٍ بَد بلند تقریبا قدشو ای
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 بخَرى لپاشَ اٍن دارى دٍست آدم کٌ بَد تَپَلی ی سالٌ شش ٍ بیست دخترى نعصَنٌ

 ٍ نشکی کانال يای چشو ٍ فرم خَش صَرت با تَپل تقریبا يیکل ٍ داشت بلندی دىق کٌ فاطهٌ ٍ
 بَد سالش يشت ٍ بیست بَد کردى رنگ ای نسکافٌ کٌ نَيایی

 بَدم راحت باياشَن ٍ بَدن گرنی خَن يای ادم يهشَن

 برداشتو انسالَ ندى ی پَشٌ

 اٍند نهی خَشو انسال ندى از ٍاقعا

 يهٌ بگیو نانتَ نظر از

 دار پَلک اکحرا ٍ باز جلَ انالک 

 داشت کش پایینشَن شلَارا ٍ

 نی الغر يای آدم درد بٌ فقط ٍ بَد شدى لهٌ ندل يای يهی سرى بٌ تبدیل کٌ يو يا نجلسی لباس
 خَرد

 بَد تحهل قابلٌ يا کفش باز

 کردیو نی طراحی باید جدید سال برای

 بَد ذينو تَ کٌ نجلسی لباس اٍلین ندل طراحی بٌ اٍل کردم شرٍع

 بَد قشنگ شد نی اگٌ ٍاقعا

* 

 بیاد در آخو شد باعخ کٌ کشیدم عقب بٌ گردنهَ

 کردم نگاى ساعت بٌ
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 برگست رٍی سرم ظًرى از بعد چًار کٌ اآلن تا صبح نٌ ساعت از

 بیاد در نالو شدى باعخ اآلن کٌ نرفتو نًارم ٍاسٌ داشتو ذٍق قدر اٍن

 شد نی تهَم کاری ساعت شش

 خَرم نی چیز یٌ خَنٌ رم نی بعد بیارم طاقت يو ساعت دٍ این بذار خب

 رسید پایان بٌ بَد گشنگی ٍ نشقت ير با يو ساعت دٍ این

 بیرٍن زدم شرکت از ٍ کردم خداحافظی يا بچٌ از

 الًی ی ٍقَى حَل بٌ نیاٍردم کٌ يو ناشینو يَف

 رفتو خیابَن سهت بٌ غرغر با

  يَف

 دنبالو بیاد زدم نی گزن ٍگرنٌ کارى سرى شايین اآلن حیف

 دادم ادرسَ ٍ گرفتو تاکسی یٌ باالخرى

 يهیشگیٌ ٍ عزیز ترافیک اجر بر رٍ ای دقیقٌ بیست رايٌ قشنگ نن ٍخَشگلٌ خَب شانس از ٍلی
 کردم طی دقیقٌ بیست ٍ ساعت یک تًران

 شدم پیادى ٍ دادم رٍ کرایٌ لٌ بدنی با

 نکرد باز درٍ کسی کٌ زدم ٍ زنگ

 شدم نَاجٌ کلید يرگَنٌ از عاری کیفی با حیرت با کٌ کیفو تَ لیدکردمک برای رٍ دستو

 زدم زنگ دٍبارى ٍ کردم ٍل حرص با ٍ کیفو

 خَدنَن زنگ
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 اقاجَن

 انگار نٌ انگار ٍلی..ٍر اٍن..ٍر این

 کنٌ تالفی رٍ صبحو خَشی خَاست نی بدجَر دنیا کٌ این نحلٌ

 نسافرت رفتن يهٌ گفت کٌ زدم زنگ شايین بٌ

 يهین شٌ نی دند نهی ايهیت دخترشَن بٌ کٌ ای خانَادى داشتن دیگٌ بلٌ

 بیاد تَنست نهی ٍ بَد جلسٌ تَ شايینو خَدى

  اٍن خَنٌ برم شد قرار کٌ گفتو رٍ قضیٌ ٍ بَد نا پشتیٌ کَچٌ خَنشَن کٌ ارام بٌ زدم زنگ

* 

  گذرى نی نن آٍارگی رٍزى اٍن از رٍزی دٍ االن

 رى نی یشپ خَب يام طراحی خدارٍشکر

 شرکت اٍن از شو شَت کٌ نشد تایید اگٌ ٍ کنٌ تایید تا بدم نشَن سرپرستهَن بٌ يو فردا قرارى
 بیرٍن

 دٍخت ٍاسٌ رى نی اٍل شد تایید اگٌ ٍلی

   عکاسی ٍ ندلینگ کردن پیدا بعد

 ...جدیدٍ سال کلکسیَن بعد ٍ

 کردم چک يارٍ طراحی دیگٌ بار یٌ

 بَد شب دى ساعت
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 دانشگاى فرد رٍزيای ياٍ جهعٌ جز بٌ شرکت زٍج رٍزيای کٌ گذشت نی طَری ینا يو يفتٌ طَل
 نداشتو خبر خَدم ٍ بَدمfull time کال یعنی

  زدم حرف سَرا با انرٍز

 نگو بًش کٌ دادى قسو عَضی شايینٌ يهَن جَنٌ بٌ ننَ ٍلی شايینٌ عاشقٌ اٍنو بیشعَر

 کنٌ اعتراف باید اٍن اٍل بفًهٌ قرارى اگٌ گٌ نی

 نگو چیزی سَرا بٌ دادى قسهو يو شايین

 بزنٌ پسش ترسٌ نی گٌ نی

 دٍتاشَن ير دارن يو حق

  نَنو نی جَاب بی يهیشٌ ٍ پرسو نی خَدم از يهیشٌ ٍ سَال جَریٌ؟این چٌ عاشقی ٍلی

  نانَریتش اٍلین بٌ برى قرارى گفت نی آرام پریرٍزيو

 نبَد بند پا رٍ ذٍق از

 نگرانو براش باز ٍلی نیست خطرناکی نانَریت

 سالو ٍ صحیح يو باشٌ نَفق يو ياش نانَریت ی يهٌ تَی انیدٍارم

 بَد پالس اینجا انرٍز کٌ يو نشکات

 اٍندى در شايین ٍ ارشا شرکت قضا از کٌ کنٌ نی کار دارى شرکتی یٌ تَ نايٌ دٍ اآلن

 دیدی نی قیافشَ باید فقط فًهید ٍقتی بیچارى

 نشًد برم شدم نَفق دبیرستانو آخر سال راستی

  گذشت خَش بًو چقدر کٌ ٍای
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 کردم انام ی نَزى تقدیهٌ يو نقاشیٌ اٍن

  نَازى رٍح نشًد ٍاقعا

 ياش قسهت ی يهٌ

 بَد جلَم انام گنبد ٍ نیزدن نقارى داشتن کٌ نَقعی

 نداشتو حاال تا کٌ کردم تجربٌ رٍ آرانشی نَقع اٍن

 برم ٍ بشٌ قسهتو دٍبارى انیدٍارم

 خانَش galaxyٍبنفش آباژٍر بَد شد نصیبو ٍقت چند این طی کٌ يایی بختی خَش متها بٌ فکر با
 رفتو خَاب بٌ خرگَشیو خَاب لباس با ٍ کردم

**** 

 گرفتو ضرب زنین بٌ پانَ اضطراب با ٍ نشستو نحجَب خانو نیزى جلَی

 بٌ دٍنو هین کٌ بینٌ نی ننَ يای طراحی ٍ زنٌ نی ٍرق رٍ يا ٍرقٌ دارى تهام آرانش با يو اٍن
 نٌ؟ یا يست قبَل نَرد نظرش

 گذاشت نیز رٍی ٍ کرد قفل يو تَ ياشَ دست ٍ بست رٍ پَشٌ باالخرى

 نٌ؟ یا کنو قبَل رٍ يات طرح باید نن خَدت نظرى بٌ: نحجَب

 بلٌ؟_

 کردی؟ نی قبَل يارٍ طرح این بَدی نن جای تَ اگٌ گو نی_ 

 زنو نی گند دٍنستو نی خدا ای

 نٌ..خب.. خب_
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 را؟چ_

 چرا؟ چی_

 بگَ بًو رٍ کردی؟دلیلت نهی قبَل چرا_ 

 نیست...خَب طراحیش..خب_

 نزدیک برم کٌ کرد اشارى ٍ کرد باز رٍ پَشٌ

 بدی؟ نشَنو رٍ طراحی اشکال تَنی نی خب_

 لرزید نی کٌ دستو داد رHBٍنداد بعد ٍ

 بگَ رٍ اشکالش...بفرنا_ 

 بشینو برم کٌ گفت ٍ گرفت دستو از ٍ ادند لبخند با کنو نهی کاری دید کٌ دقیقٌ یٌ بعد

 نگاى خدا ای

 نرم شرکتشَن از بد ی خاطرى با کٌ زنٌ نی لبخند دارى

 گفت نشستو ٍقتی

 کنی؟ نی يَل چرا خَب دخترى_ 

 چیٌ؟ خَدت نظرى بدٍنو خَاستو فقط..کنو نهی قبَل گفتو نن نگٌ

  گرفتو باال سرنَ سریع

 یعنی؟..یعنی_ 

 برٍزى چنین يو ٍ خالقانٌ ٍ عالی خیلی سالٌ بیست دخترى یٌ عنَان بٌ طراحیت یعنی بلٌ_

 گفت ٍ خندید کٌ کردم ٍل کاناپٌ رٍی ، رٍ خَدم حرفش این شنیدن با
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 رفتی نی دست از داشتی.. کن نگاى_

 دیگٌ ناى یٌ تا کٌ پاشَ.. پاشَ

 کن انادى رٍ خَدت برٍ...کلکسیَن برای شٌ نی شرٍع يو يا عکاسی

 گرفتو پیش در رٍ اخر ی طبقٌ راى اسَدى ذينی با ٍ بیرٍن زدم اتاق از

* 

 برداریٌ عکس نَقع دیگٌ ی يفتٌ

 اخر بٌ نَندى یکی ی نرحلٌ برای شند نی آنادى دارند ٍ دٍختند يارٍ لباس یعنی

  داد نی نشَن ٍ ظًر دٍ کٌ کردم نگاى ساعت بٌ

 نداشتو انجام برای کاری يیچ يو نن ٍ

 تک تک ٍ بَد نختلف يای شعبٌ در سال پنج این يای کلکسیَن هامت کٌ ای قفسٌ سهت رفتو
 ياشَن عکس دیدن بٌ کردم شرٍع

 ژست انَاع برای اآلن ٍ بَد لباس ندلٌ برای صرفا دفعٌ اٍن ٍلی..بَدنشَن دیدى بار یٌ درستٌ
 عکاسی

 بَدن قشنگ يهشَن

 داشتن کو چیزی یٌ انگار ٍلی

 افتادم راى نحجَب خانو اتاق سهت بٌ ٍ برداشتو رٍ يا پَشٌ فکر این با

 کردم سالم ٍ شدم اتاق ٍارد ننشی بٌ اطالع از بعد

 اٍندى؟ پیش نشکلی: نحجَب
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 نداشتٌ ربطی نن بٌ شاید..راستش نٌ_ 

 بدم پیشنًاد یٌ عکاسی برای خَاستو نی..ٍلی...باشٌ

 باش راحت پس...پیشًادی ير برای آزادى شرکت این تَ کسی ير_

 نظرم بٌ..دیدم نی يارٍ این داشتو کٌ اآلن راستش: گفتو ٍ کردم باز نیزش رٍی رٍ يا پَشٌ از یکی
 ..دارن کو چیز یٌ انگار ٍلی..قشنگن خیلی يهشَن

 چیزی؟ چٌ_ 

 باعخ يو..عکاسی برای...ببندیو داد قرار نردٍنٌ نعرٍفٌ برند یٌ با بتَنیو اگٌ نظرم بٌ(..زٍج)پارتنر_ 
 نیستیو برندی کو يو نا چَن..يا اٍن يو نیشٌ نا نارک شدن تر نعرٍف

 صحبت برداری عکس بخش تَ دیگٌ يای  يهکار با کن صبر...نظرم بٌ خَبیٌ خیلی پیشنًاد_
 دم نی رٍ خبرش بًت فردا...کنو

 نهنَنو_

 دادی پیشنًادی يهچین کٌ نهنَنو تَ از نن_ 

 خداحافظ فعال...يستو تهاستَن ننتظر فردا نن پس_

 نگًدار خدا...زنو نی زنگ_

 جاش گذاشتو رٍ يا پَشٌ شدم خارج کٌ اتاقش از

 آٍردى ناشین دفعٌ این.. کردم جهع يانَ ٍسایل داد نی نشَن رٍ نیو ٍ پنج کٌ کردم نگاى ٍ ساعت
 بَد خَب اینش...بَدم

* 

 دارم ذٍق خیلی یکتانحجَب تهاس از بعد
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 نرد)snob man شلَار ٍ کت ندبر با قرارى ٍ شدى نَافقت پیشنًادم با گفت ٍ زد زنگ پیش ربع یٌ
 (نغرٍر

 بشٌ برداری عکس

 ایتالیا ٍ دبی ٍ ترکیٌ نحل دیگٌ کشَرای تَ ٍ ایرانٌ تَ شرکت اصلیٌ ی شعبٌ نا شرکت برعکس فقط
 دارى شعبٌ

 انین) گذرى نی نظرش زیرى از دردسر کلی با طراحی ير ٍ يست طراحشَنو بًترین کٌ يو نَسسش
 ى(تًرانی

 ندارى فعالیت اجتهاعی يای شبکٌ ٍ اینستا ٍ تلَزیَن تَ صالا کٌ این نحلٌ کٌ

 عکاسی برای بریو يهٌ قرارى جهعٌ این

 کردن اجارش شرکت تا دٍ این کٌ يست بزرگ آتلیٌ یٌ کٌ چالَس جادى يای باغ سهتٌ تَ

 the bestٍsnobجدیدى سال کلکسیَن تَ برى کردم طراحی نن کٌ يایی لباس قرارى ٍاقعا یعنی
man?? 

 نیست؟ سخت باٍرش

 نَکرتو خداجَن ٍی

 

* 

 بپَشو؟ رٍ کدٍم...خب

 بپَشو ٍ کدٍم دٍنو نهی ٍ تخت رٍ کردم پخش يهرٍ رٍ نانتَيام

  باید نن ٍ بَد شب نصفٌ دٍ ساعت
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 باشو اٍنجا يشت تا کٌ افتادم نی راى شش

  ای ىنقر ٍ ابی يای طرح با بنفش جلَباز بلند نانتَی یٌ رفتن کلنجار کلی با باالخرى

 برداشتو يهرنگش نتری سٌ شال ٍ بنفش تاپ با طَسی شلَار با

 کردم انتخاب جلَباز بنفش سانتی پنج کفش یٌ يانو کفش کهدى تَ از

  رفتو حهَم سهتٌ بٌ ٍ برداشتو رٍ حَلو

 بَد نَندى بَدم زدى کٌ ابی الک دیرٍز از بیرٍن اٍندم ٍ گرفتو دٍش یٌ سریع

  نداشتو رٍ کردنش پاک حالٌ

 نبَد بد.. اٍند نی تیپهو بٌ

  ٍ کردم جهع پشت از ٍ کشیدم سشَار رٍ نَيام

 ریهل ٍ چشو خط بعد ٍ زدم پَدرٍ کرم

 گَنٌ رژ یکو ٍ نخهلی بنفش رژلب يو بعدش

 ریختو تَش ٍ نیاز ٍسایل ٍ برداشتو ٍ کفشو ست کیف اخر در ٍ پَشیدم يو لباسام این از يو این

 بستو ٍ برداشتو نیز رٍی از يو ایو نقرى ساعتٌ

 بیرٍن زدم خَنٌ از سَییچ برداشتن با...داد نی نشَن ٍ نیو ٍ پنج ساعتٌ کٌ کردم نگاى بًش

** 

 گیریو نی عکس يا ندل از داریو ساعتٌ چًار االن

 بَد عادتو ٍقت کنو فکر

 بَدم عصبی يو ٍ داشتو درد دل يو چَن
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 کردیو نی نگاى يا ژست ندل بٌ وداشتی ٍ بَدیو ایستادى عکاسی تجًیزات ٍ يا دٍربین پشت

 زیر چیزی یٌ کدٍم ير يی ٍ بَدن ایستادى کنارم (نعصَنٌ ٍ یگانٌ،فاطهٌ،نًسا) يو تا چًار این
 شٌ نی دارى چی ببینو ذاشتن نهی ٍ گفتن نی يو گَشٌ

 بَدن کردى عصبیو

 نیست خَدم دست ٍلی شدم عصبی الکی ننو شاید

 کردم پیدا ٍ چیزی یٌ باالخرى...ٍ...بدم گیر بًش کٌ بَدم بًَنٌ یٌ دنبال فقط

 snob man شلَارای ٍ کت

 نحجَب؟ خانو: گفتو حرص با ٍ جلَ رفتو

 بلٌ_ 

 گفتو بلندی صدای با

 یاد نهی در جَر نن يای لباس طراحیٌ با شلَارا ٍ کت این طراحیٌ نن نظرى بٌ_

 چیٌ؟ ننظَرت_ 

 سنخیت يو با...سختن ٍ سرد شلَارا کت این ٍلی..لطافتٌ با نن يای لباس طراحیٌ کنید دقت اگٌ_ 
 ندارند يهاينگی ٍ

 يردٍطرف برای شراکت این انیدٍارم ٍلی...کرد کاریش شٌ نهی ٍ بستیو ٍ داد قرار دیگٌ خب_
 باشیو ننتظر باید ٍلی...باشٌ درست فرضیت شاید...باشٌ داشتٌ ننافعی

 ننتظرتو فردا پس...بری کو کو تَنی نی

 شدم ناشینو سَار ٍ کردم خداحافظی يهٌ با
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* 

 بَدم شدى پریَد زدم نی حدس کٌ طَر يهین

  نرفتو دانشگاى بَد بد حالو انقدر دیرٍزم

 انرٍز

  دیرٍز ی اندازى بٌ نٌ ٍلی بَد بد حالو م

 شد نی حل قرص تا دٍ با

 رفتو ناشینو سهتٌ بٌ ٍ برداشتو رٍ سَییچو

 بَد صبح يفت ساعت

 شرکت رسیدم ساعت نیو از بعد

 کردم کار بٌ شرٍع ٍ يا طراح اتاقٌ تَ فتور

 بخَرن نًار رفتن تا چًار اٍن کٌ بَد نًار نزدیکٌ

 نداشتو اشتًا اصال نن ٍلی

 گرفتو نی تًَع حالت بخَرم خَاستو نی چیزی داشتو خَنیو کو چَن دٍرى این تَ

 نهی غذا ٍ ٍضعیو ینا کٌ فًهیدن نی ارشا ٍ شايین یا( ارام ٍ نشکات،سَرا) يا بچٌ از یکی اگٌ اآلن
 حلقو تَ ریختن نی زٍر بٌ خَرم

 کشید نی بیهارستان بٌ کارم ٍگرنٌ

 بخَرم چیزی تا بکشو دراز نیدم ترجیح نیست پیشو کسی کٌ اآلن ٍلی

 شدى چی ببینو برم نداشتو حال ٍلی اٍند نی بیرٍن از سرٍصدایی یٌ
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 تَ اٍند سالٌ نٌ ٍ بیست داحدٍ نردى یٌ ٍ شد باز اتاق در دفعٌ یٌ کٌ گذشت دقیقٌ چند

 عصبانیٌ بَد نعلَم قشنگ

 نشستو کاناپٌ رٍی

 برى تَنٌ نی ٍ ندارى اشکالی گفتو بًش...تَ نیاد گفتٌ بًش کٌ ٍگفت تَ اٍند ننشی

 داشتید؟ کاری_

 از تَنٌ نی چطَر خَنٌ نی طراحی دارى دٍسالٌ تازى کٌ دختری یٌ ببینو خَام نی... دارم کار ارى: پسرى
 ایراد دارى شعبٌ کشَرم تا چند تَ ٍ يست شرکتو یٌ نَسس احیانا ٍ سرشناسٌ طراحی تَ ٌک یکی
 ٍسختن؟ سرد طراحیاش بگٌ ٍ بگیرى

 کردم نگاش تعجب با

 تًرانی؟ انین_

 زدی حدس درست کانال_ 

 گفتو ٍ نشَندم ابرٍيام ببن اخهی

 کنو؟ کار چی باید نن اآلن خب_

 گرم ٍ احساس با طراحی یٌ_ 

 ؟اآلن_ 

 پَچن حرفات ی يهٌ یعنی نکنی ٍ کار این اآلن اگٌ: 

 

 گفتو ٍ شدم بلند کاناپٌ رٍی از
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 نیست نشکلی باشٌ_

 کردم نردٍنٌ کت یٌ طراحیٌ بٌ شرٍع ٍ نشستو نیز پشت ٍ

 ندادم ايهیت ٍلی...اٍردم نی در پا از داشت تًَع حالت ٍ سرگیجٌ

 بیرٍن رفتند َریٌج چٌ اٍضاع فًهیدن ٍ اتاق تَ اٍندن ٍقتی يايو بچٌ

 اٍند نهی یادم.. کردم نی فکر چی ير ٍلی بَد آشنا برام خیلی یارٍ این قیافٌ

 بَد دادى تکیٌ کاناپٌ پشتی بٌ سرشَ ٍ بَد نشستٌ نن قبلی جای

 پیچید اتاق تَی صداش ٍ خَرد زنگ نَبایلش کٌ بَد بستٌ ياش چشو

 چیٌ؟؟_

....._ 

 يستن؟ ؟؟کیا..بیام انرٍز_ 

...._ 

 يست؟؟ يو اٍن_

...... _ 

 ...باشٌ_

..... _ 

 ...دیگٌ یام نی باشٌ_

.._ 

 ...بزنو حرف تَنو نهی فعال_
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.... _ 

 ...بینهت نی...یام نی بابا باشٌ_

 کشید بیرٍن جیبش از سیگاری ٍ کرد قطع تهاسشَ

 يهانا دستشَیی سهت نن دٍیدن ٍ يهانا دٍدش بَی شدن بلند

 آٍردم باال بَدم نخَردى ٍ بَدم خَردى صبح از چی ير

 زیر دست دٍتا کٌ افتادم نی داشتو ٍ رفت گیج سرم کٌ نیز سهت برم خَاستو ٍ بیرٍن اٍندم
 گرفت رٍ يام سرشَنٌ

 کشیدم بیرٍن دستاش زیر از رٍ خَدم آٍردم دست بٌ رٍ تعادلو کٌ لحظٌ چند بعد

 نیست خَب حالت.. بیهارستان بریو باید: انین

 نیست نیازی_ 

 نیگی؟ يارٍ هیني ارشايو بٌ_

 ارشا؟_ 

 پیش سال سٌ..بَدم تَلدتو تَ...ارشام دٍست نن_

 انینی؟ يهَن تَ_ 

 گفت ٍ کرد اخهی

  انینو يهَن ارى_

 افتادیو راى شرکت خرٍجی سهت بٌ ٍ گرفت رٍ دستو بعد ٍ

 رسیدیو بیهارستان بٌ ربع یٌ از بعد ٍ نشستیو نشکیش بلند شاسی ناشین تَ
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 بزنو سرم شدم بَرنج يا ناى بیشتر نحل ٍ

 گَشی تَی ٍسرش بَد کناریو صندلیٌ رٍ يو انین ٍ بَدم تخت رٍ

 دم نی تحَیل بًت فردا رٍ طراحی اٍن_ 

 نیست نیازی

 ٍلی_

 نیست نیازی گفتو_

 اٍندی؟ چرا پس_

  کرد عَض رٍ بحخ بدى ٍ جَابو اینکٌ بدٍن

 شٌ نی تهَم دارى سرنت دیگٌ_

 شدم حرصی دستش از بدجَر

 ضیعَ بیشعَر

 رفتیو بیهارستان خرٍجی سهت بٌ سرنو کشیدن از بعد ٍ کرد صدا پرستارٍ

 خَنٌ برگردم تَنو نی خَدم...بَدی يهرايو يو اینجا تا نهنَن خیلی_

 گفت بیارم حرفی رٍش نتَنستو کٌ جدیتی با

 رسَنهت نی_

 افتاد راى ناشینش سهت بٌ بعد ٍ

 نزدیو حرفی برسیو تا

 دٍنست نی خَدش آدرسو
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 شدم پیادى ٍ کردم فظیخداحا

 کردم باز کلید با درٍ

 کرد نتَقفو بابا صدای کٌ برم اتاقو سهت بٌ خَاستو خَنٌ بٌ رسیدن ٍ حیاط کردن طی از بعد

 اینجا بیا: بابا

 رفتو سهتش بٌ

 ؟ بَد کی پسرى اٍن_

 شد گرد جانیٌ صدم یک در چشام

 پسرى؟ کدٍم_

 سَخت صَرتو چپ سهت....ٍ برد باال دستشَ ایستاد رٍبرٍم ٍ شد بلند

 دارى نی بر رٍ جا يهٌ يرزگیت ننگ االنو بردی ابرٍنَنَ کنی؟کو نی يو انکارش حاال_

 سَخت صَرتو چپ سهت دٍبارى ٍ

 خَام نهی رٍ تَ نحل ای بچٌ نن... بیرٍن شَ گو نن ی خَنٌ از_ 

 زدم زل چشاش تَ ٍ کردم بلند سرنَ

 دختر جنس زا نٌ ٍلی...خَایید نی ننَ نحل ای بچٌ شها_

 شنیدم رٍ صداش کٌ برم خرٍجی سهت بٌ خَاستو ٍ برداشتو ٍ سَییچ ٍ کیف بعد ٍ

 سَییچ ٍ کیف حرفش این با...تنت لباس بجز نَنٌ نی خَنٌ این تَ داری پَلو ٍ نن از کٌ چیزيایی_
 دٍییدم ٍ تَنستو نی کٌ جایی تا ٍ زنین کردم پرت ٍ

 کنٌ؟ نی کارٍ این بچش با پدری کدٍم...بَدن رٍٍن صَرتو رٍ جَر يهین يام اشک
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 بَد؟ انین ننظَرش نکنٌ

 کنو؟ چیکار االن

 برم؟ کجا

 بگو؟ چی برم يو اگر

 بیرٍن؟ انداختو بابام بگو

 بزنو؟ زنگ چی با ندارم گَشی

 ندارم پَل بزنو زنگ بخَام يو اگٌ

 بزنو؟ زنگ کی بٌ اصال

 یناا ی يهٌ درک کنو؟بٌ نی فکر اینا بٌ دارم چرا نن اصال

 اد ٍ دنیا این از بهیرم اصال بذار

 شو راحت ناش

 گو؟ نی پرت ٍ چرت يی دارم چرا نن

 دارى؟ يو بٌ ربطی چٌ کنو نی خَدم از کٌ سَاالیی این اصال

 دٍییدم؟ کجا تا

 کجاس؟ اینجا

 شناسو نهی

 خلَتٌ خیلی فقط

 تاریکٌ خیلیو
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 شدى؟ شب نگٌ

 چندى؟ ساعت اصال

 بَد فتي ساعت برگشتنی بیهارستان از

 ديٌ؟ ساعت حدٍدا االن یعنی

 کنو؟ نی کار چی خلَت جای این تَ خراب حال این با ساعت این تنًا دختر یٌ نن اخٌ

 خَاستو؟ خَدم نگٌ

 !نٌ

 خَاست پدر ظاير بٌ نردى اٍن

 !نگرانهٌ؟نعلَنٌ،نٌ االن اصال

 دارم؟ ضعفٌ دل احساس چرا

 نیستو؟ نریض نن نگٌ

 شٌ؟ نهی بد دٍرى این تَ حالو نگٌ

 نخَردم؟ چیزی ساعتٌ چند نن

 شام نٌ نايار نٌ صبحَنٌ نٌ

 نردم نی االن تا باید نن ٍضعیت این تَ

 دارم نن کٌ خَنی کو با

 بفًهٌ؟ خَاد نی کی بیاد سرم بالیی اگٌ

 يام دٍست از یکی ی خَنٌ رفتو کنند نی فکر
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 خیالیو پسرای دٍست ی خَنٌ رفتو کنند فکر شایدم یا

 دیدم پارک یٌ کٌ خَندمچر اطراف نگايهَ

 رفتو سهتش بٌ

 خلَتٌ خیلی

 کنو؟ چیکار خدایا

 بَدم نشستٌ نیهکت یٌ رٍی بَد ربع یٌ

 شدم ترک زيرى اٍندن نی سهتو بٌ کٌ پسر تا سٌ دیدن با کٌ

 کن کهکو خَدت خدایا

 نا با نشستی؟؟بیا تنًا تنًا چرا..جَجَ بٌ بٌ: اٍلی پسرى

 يا بچٌ اٍندى گیرنَن چیزی خَب... يست جیگریو چٌ: دٍنی پسر

 کردن ٍقیحی ی خندى شَن تا سٌ بعد ٍ

 دنیا کردم احساس کٌ ٍ زدم جیغ انقد نن نهتدد يای جیغ با شد نصادف کٌ برداشتن قدم سهتو بٌ
 شٌ نی سیاى ٍ چرخٌ نی سرم دٍرى دارى

 انین#

 کردم پارک ارشا ساختهان جلَی ٍ ناشین

   داشت پارتی انرٍز

 شد باز در ٍ زدم ٍ زنگ

 شدم اسانسَر سَار ٍ کردم صاف ٍ پیرينو ی یقٌ ی لبٌ
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 کشید پر دختر اٍن سهت فکرم سیگار کاغذی پاکت لهس با کٌ جیبو تَ بردم ٍ دستو

 چطَرى؟ حالش االن

 شدى؟ بًتر بیهارستان از بعد

 شد؟ جَری اٍن نن رفتار فشار خاطر بٌ یعنی

 باشو؟ داشتٌ ٍجدان عذاب باید اال

 زدم ٍ ٍاحد زنگ ٍ بیرٍن اٍندم فکر از اسانسَر در شدن باز با

 بَد پسر دختر از پر خَنٌ

 ! يا دارى خَشی دلٌ ارشايو این

 دیدنش ای گَشٌ کٌ گشتو ارشا دنبال چشو با ٍ تَ رفتو

 بَد داشتٌ نگٌ گَشش دم ٍ  گَشی

 کردم نگايش ننتظر ٍ سهتش رفتو

 گفت حرص با ٍ پایین اٍرد گَشیَ عصبی

 نهیدى جَاب.. اى_

 پرسیدم ٍ دادم تکیٌ دیَار بٌ

 کی؟_ 

 گفت ٍ شد گیری شهارى نشغَل دٍبارى

 شَکا_ 

 خَنشَن رسَندم نن کٌ اٍنَ_
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 گفت ٍ کرد نگام تعجب با

 تَ؟_ 

 شد چی گو نی حاال ارى_

 زدن حرف بٌ کرد شرٍع کٌ دادند جَاب ٍ گَشی انگار

 رفتو دنبالش يو نن کٌ افتاد راى بالکن سهت بٌ يهین خاطر بٌ بَد زیاد صدا ٍ سر سالن تَ

 جان عهَ سالم الَ_ 

 رسید نی گَش بٌ کهی ٍر اٍن از عهَش صدای

 خَبی؟.. جان ارشا سالم_ 

 دى نهی جَابی زنو نی زنگ چی ؟ير دارید خبر شَکا از شها ببخشید.. نهنَن_ 

 دٍستش خَنٌ برى قرارى گفت نن بٌ.. شَکا؟نٌ_

 دٍستش؟؟کدٍم؟ خَنٌ_

 بَد سَرا شاسه کنو فکر_

 دادید خبر کٌ نهنَن باشٌ_

 خداحافظ_

 جان عهَ خدانگًدار_

 گفت ٍ کرد قطع رٍ گَشی

 سَراست خَنٌ نیگٌ_ 

 کسیا خَنٌ برى کٌ نبَد جَری حالش ٍلی_ 
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 ؟ چطَر_

 بیهارستان بردنش بَد بد حالش کٌ شرکتشَن رفتو انرٍز_ 

 بیهارستان؟_

 ارى_ 

 شد گیری رىشها نشغَل دٍبارى دستشَ گرفت رٍ گَشی

 گفت سریع شدن ٍصل از بعد ٍ زد زنگ سَرا بٌ

 اٍنجاست؟ شَکا.. سَرا_ 

 شَکا؟؟نٌ_ 

 لعنتی_

 ؟ شدى چی_ 

 کجاست نیست نعلَم شَکا_

 چی؟ یعنی_

 بگردم دنبالش برم خَام نی االن یعنی_

 بیرٍن زد خَنٌ از سَییچ برداشتن با ٍ کرد قطع ٍ تلفن سریع بعد ٍ

 نطهئنش دٍستای از ییک بٌ سپرد يو رٍ خَنٌ

 شدیو گشتن نشغَل ٍ شد خَدش ناشین سَار کی ير ٍ رفتو باياش

 يا بیهارستان تَ

 آگايی يای ادارى تَ
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* 

 گردیو نی دنبالش داریو ساعتٌ دٍ اآلن

 رفتو پذیرش سهت بٌ ٍ شدم بیهارستان چندنین ٍارد انیدانٌ نا

 بَد کانپیَتر تَ سرش پرستار

 کرد کج طرفو بٌ کهی َسرش نن ی خستٌ صدای با کٌ

 نیست؟ بستری سلطانی شَکا نام بٌ کسی اینجا.. سالم_ 

 گفت ٍ زد اسهشَ کانپیَتر تَ

 نیست اینجا کسی يهچین.. نٌ_

 پیچید گَشو تَ صداش کٌ برم خَاستو ٍ چرخیدم پا ی پاشنٌ رٍ ٍ گفتو نهنَنهی

 اٍردند پیش ساعت یٌ رٍ بیًَشٌ ينَز کٌ ناشناس دختر یٌ انا_ 

 گفتو ٍ برگردٍندم سریع نَرٍ

 ؟ ببینهش شٌ نی_

 بیاید نن دنبال.. حتها_

 افتاد راى رايرٍ سهت بٌ ٍ سپرد بَد بغلش کٌ کسی بٌ رٍ پستش ٍ شد بلند نیز پشت از ٍ

 شد اتاقی ٍارد کٌ افتادم راى دنبالش

 کرد اشارى بَد نحَ اتاق رٍشنی ٍ تاریکی تَ چًرش کٌ دختری بٌ دست با

 نشست لبام رٍ لبخندی چًرش دیدن با کٌ جلَ رفتو کهی

 گفتو ٍ پرستار سهت برگشتو
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 خَدشٌ_ 

 آشناشید؟.. شکر خدارٍ خب_ 

 بلٌ_

 کنید پر فرنَ تا چند باید بیاید نن با شٌ نی اگٌ پس_ 

 پیدا خبر ٍ زدم زنگ گشتن نی دنبالش داشتن جفتشَن کٌ سَرا ارشاٍ بٌ شدم خارج اتاق از ٍقتی
 دادم بًشَن رٍ شَکا شدن

 

 #شَکا#

 کردم باز يانَ چشو درد بدن با

 کجام نن نپرسیدم خَدم از دیگٌ

 از یکی تَنست نی پزشکی تجًیزات ٍ تخت چند ٍ سفید دیَاريای با اتاقی بَدم حفظ از رٍ يا اینجا
 بدى تشکیل رٍ بیهارستان يای اتاق

 نَند اشنا فرد سٌ رٍی نگايو

 بَدند ای خستٌ خَاب در سَرا ٍ ارشا

 ب باز ياش چشو انین اان

 ٍد

 ببینی تَنستی نهی رٍ يیچی نگايش تَ

 نبَد سنگی نرد این داخل احساسی يیچ انگار
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 چپش پای زانَی رٍ،رٍی راستش پای ٍ کرد عَض را پايایش جای نن اٍندن بًَش دیدن با فقط
 گذاشت

 داد تکَن سرشَ فقط کٌ دادم سالنی ٍ کردم باز يو از ٍ يام لب

 نغرٍر عَضی

 کنٌ يهرايی بیهارستان تَ فقط ننَ دارى دٍست خیلی کنٌ؟انگار نی چیکار اینجا این الاص

 شدن بیدار يو ارشا ٍ سَرا دقیقٌ چند از بعد

 گفت ارشا حالو پرسیدن از بعد.

 شد؟ چی کنی تعریف خَای نهی_

 لرزید تنو دیرٍز اتفاقات اٍردن یاد بٌ با

 ٍقتی ٍ نیدى گَش حرفانَ دارى غریبست یٌ فقط کٌ انین نبَد حَاسو اصال ٍ گفتو بًش رٍ يهٌ
 صَرت کٌ شدم این نتَجٌ

 دیدم رٍ قرنزش ٍ ارٍختٌ بر

 کنو فکر نَضَع این بٌ بیشتر نذاشت ارشا صدای شد؟ٍ طَری این چی از یعنی

 کردی ترک رٍ خَنٌ خَدت کٌ گفت نی دیگٌ چیز یٌ عهَ ٍلی_ 

 بخَاد نن پدرى ظاير بٌ نردى این حاال کٌ بَدى ششیکه تَ راست رٍدى یٌ سلطانی جهاعت این کی_
 باشٌ؟

 کنی؟ چیکار خَای نی اآلن خب_ 

 کنو اجارى ٍ يست يو خَدت ٍاسٌ کٌ بغلیت ٍاحد خَام نی باشی راضی اگٌ_
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 گفت ٍ زد پَزخندی

 نیست ای اجارى_ 

 يا؟_

 گفت ٍ شد خو جلَ بٌ

 يیچ بی کنی نی اقانت اٍنجا فقط ییا نی ادم یٌ نحل باشی ٍاحد اٍن تَ خَای نی اگٌ یعنی_ 
 نباشٌ حرفو ..ای اجارى

 شد برقرار سکَت اتاق تَ حرف این از بعد ٍ

 شدم ترخیص ساعت یٌ از بعد ننو رفت يهرايش ٍ شد بلند يو انین کٌ کرد رفتن عزم سَرا

 کنٌ ین پیدا ننَ پارک نگًبان ٍ رن نی ٍ ذارن نی شدم بیًَش بینن نی پسرا اٍن ٍقتی کٌ این نحل
 برتو نی بیهارستان بٌ ٍ

 بعد يفتٌ یک

    گذشتٌ قضیٌ اٍن از يفتٌ یٌ اآلن

 شدم ريا گرگی جهاعت اٍن دست از کٌ شد خَشحال بشٌ ناراحت اینکٌ جای بٌ فًهید ٍقتی شايین

 رسو نی يو دانشگاى ٍ شرکت بٌ

 خَبی فرٍش برند دٍ ير برای خدارٍشکر ٍ بیرٍن دادیو يو کلکسیَن برای دٍنفرى يای عکس اٍن
 داشتٌ

 نًهَنیٌ يو انشب کٌ گیرى نی نًهَنی یٌ يفتٌ ير يو بیکار ی ارشا این

 کٌ ندارى دم ٍ شاخ بیکار آدم



 www.Novel98.com 86               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کشیدم بیرٍن نشکی يهیٌ سرى یٌ گشتن یکو از بعد ٍ کردم باز رٍ کهدم

 بَدش خَب

 بَد باز زیادی یکهی یقش فقط

 زدم رٍ ارشا ٍاحد زنگ شدم ادىآن کٌ ساعت یٌ از بعد ٍ گفتو خَدم بٌ کنی ٍل

 شد باز در

 بَدن نیَندى بیشتر نفر چند

 ٍاحد این تَ ریخت نی آدم کلی شٌ تهَم بخَاد تا ٍ بَد نًهَنی اٍالی ينَز

 نکنٌ باز درٍ دیگٌ اٍند کی ير تا گذاشت باز درٍ ی لبٌ ارشا

 اٍند يو انین نَقع يهَن

 نشست نبل یٌ رٍی ٍ

 بَد اسپرت تیپش

 نشکی کتان شلَار با سادى یٌنشک تیشرت

 بَدیو کردى ست يو با بَدن نسخرى عین در ٍ

 بَد نعلَم عضالنیش سینٌ ٍ بَد نبستٌ رٍ اٍنا ٍ داشت دکهٌ تیشرتش یقٌ اٍنو چَن

 شد شرٍع نًهَنی ٍ اٍندن يهٌ کو کو

 شرٍبن پیک چًار ٍلی دیگٌ چیٌ ير یا بَدم کردى لج ٍقت چند این اتفاقات ٍ خَدم با دٍنو نهی
 خَردم

 بَدم نزدى زيرناری این بٌ لب حال بٌ تا کٌ نن
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 انین#

 چرخید نی سالن دٍر تا دٍر يام چشو ٍ بَدم نشستٌ نبل رٍ

 شد نتَقف بَد نشرٍب يای شیشٌ از پر رٍش کٌ نیزی کنار کٌ

 باال رفت نی نشرٍب پیک پشت پیک داشت تجربٌ بی ٍ پرٍا بی کٌ دختری ٍ

 بَد نیخ رٍش نگايشَن جا این نرديای نصف بگو تَنستو نی راحت خیلی

  خَدم یکیش

 بَدم شدى گیرش در خیلی ٍقت چند این

 برسو جايایی یٌ بٌ بتَنو راى این از شاید گفتو نی خَدم با

 شدم بلند زنان ،يو يو نن کٌ رفت سهتش بٌ ٍ شد بلند پسری

 شدم ياشَن نکالهٌ نتَجٌ شدم کٌ نزدیکشَن

 خانو؟ شَکا: پسرى

 خَدنو: شَکا

 باشو؟ داشتٌ ٍ رقص دٍر یٌ افتخار تَنو نی_ 

  گفتو رنانتیک ی نسخرى فیلهای این نحل ٍ شَکا کنار رفتو

 عزیزم؟ نٌ نگٌ.. دادى نن بٌ شَ قَل قبال_

 گفتو چندش یٌ خَدم بٌ دلو تَ ٍ شد جَری یٌ صَرتو گفتارم لحن ٍ حالت این از خَدم

 کرد نگام گیج نیست خَدش حال تَ بَد نعلَم قشنگ کٌ شَکا ٍ

 رفت بگٌ چیزی کٌ این بدٍن يو پسرى
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 رٍ دستو حرکت یٌ تَ ٍ کشَندم رقصیدن نی پسر دختر کٌ جایی سهت بٌ نحکو تقریبا رٍ دستش
 افتاد بغلو تَ کانال کٌ گذاشتو کهرش پشت

 کنی؟ نی کار چی_

 رقصو نی دارم_ 

 نیرقصٌ؟ خشن انقدر آدم_

 خشنو؟ نگٌ االن_

 بَدی خشک ٍ خشن يهیشٌ_ 

 باشو داری دٍست چطَر تَ_ 

  باشٌ داشتٌ دٍست تَ اخالق باید ؟زنت چٌ نن بٌ_ 

 زنهی تَ کن فکر_ 

 گفت ٍ خندید

 گفتی سال جَک.. نن_ 

 چطَر؟_

  جَری يهین_ 

 ازش ٍ بَد ذينو تَ کٌ فکری يهین خاطر بٌ نَنٌ نهی یادش چیزی االن از فردا ٍ نستٌ دٍنستو نی
 .. حال ير بٌ.. خب ٍلی.. باشٌ دینانر شاید.. پرسیدم

 سَال؟ یٌ_

 بپرس_ 
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 کنی؟ نی چیکار کنٌ ازدٍاج بايات ٍ بزنٌ گَلت خَدش کار ٍ ننافع برای کسی اگٌ_

 گیرم نی طالق ازش بفًهو اگٌ نطهئنن جانیا.. کنٌ نی غلط اٍال.. خب.. انو_

 طَر این کٌ_ 

 ! ٍلی_

 چی؟؟ ٍلی_

 انسان باالخرى.. بخشهش نی کَچیک تنبیٌ یٌ از بعد شیهَنٌپ کارش از ٍ عاشقهٌ کٌ بفًهو اگٌ_ 
 خطاکارى

 ؟ راحتی يهین بٌ یعنی_ 

 .. ارى_

 گفتو ٍ کردم تر سفت دستهَ بدنش شدن شل با کٌ بگو چیزی خَاستو

 خَبی؟_

 ! انین رى نی گیج سرم.. اخ_

 راى خَنش سهت بٌ اارش از ٍاحدش کلید گرفتن از بعد ٍ گرفتهش بغلو تَ حرکت یٌ با حرفش این با
 افتادم

 رٍ سینو پَست ننظهش نفسای ٍ بَد بستٌ کٌ افتاد ياش چشو بٌ نگام کنو باز در،رٍ خَاستو ٍقتی
 داد نی قلقلک

 بیارم دست بٌ رٍ افکارم کنترل دٍبارى تا کشیدم عهیقی نفس

 گذاشتو تخت رٍی ٍ اٍن ٍ کردم باز ٍ ٍاحد درى
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 کردم نگاى صَرتش بٌ

 بکنو؟ ٍ بازی يهچین باياش بخَام نن اگٌ نداشت گناى

 ؟ کشیدى سختی حاال تا کو نگٌ

 بیرٍن زدم اٍنجا از سریع ٍ کردم خالی افکار این از ٍ سرم

 کردم نی نَضَع این ٍارد رٍ احساسات این از بیشتر نباید

 کردند يهرايیو زحهت کلی با جا این تا کٌ کسانی يو بَد ساختٌ خَدم کار يو ٍگرنٌ

 احسا خاطر بٌ کٌ بَدم دیدى رٍ زیادی افراد حال بٌ تا

 نداشت نجاتی راى کٌ بَدند افتادى ای درى داخل ساتشَن

 شَکا#

 کردم باز ٍ يام چشو زنگ پی در پی صدای با

 ببندنش دٍبارى شدم نجبَر کردم حس سرم تَ کٌ دردی با کٌ

 رفتو در سهت بٌ ٍ پاشدم لحظٌ چند از بعد

 بَد زدن غر حال در کٌ دیدم رٍ سَرا کردم باز درٍ ٍقتی

 

 کرد باز درٍ ارشا اخرشو ندادی جَاب زدم زنگ چی رفتی؟ير زنستَنی خَاب نگٌ اخٌ_

 گفتو بَد گرفتٌ خَاب اجر در ينَز کٌ صدایی با

 سالم اٍال_ 

 طرفا؟ این عجب چٌ بعدش شدى؟ چی نحال حاال جانیا
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 انداخت کاناپٌ رٍ کیفشَ

 بَدى شیفت یهارستانب تَ دیشب بَد نعلَم قیافش از

 

 نخَابیدم ٍ بَدم شیفت کال کٌ دیرٍز.. يیچی_ 

 تلپ خَنهَن يفتٌ یٌ اٍندن پاشدن نشًد از ياشَن فانیل ٍ فک کال ٍ ياش بچٌ با خالو يو انرٍز
 شن

 داد ادانٌ کٌ کردم ای خندى تک

 خدا بٌ ٍای... بخَابو ساعت چند حداقل اینجا بیام گفتو بَد نزدیک بیهارستان بٌ کٌ يو اینجا.. آرى_ 
 شٌ نهی باز يام چشو

 دیگٌ بخَاب تخت رٍ جایی؟برٍ این چرا خب_

 باشٌ_ 

 شد اتاق رايی ٍ

 اینجاست سَرا ساعتٌ سٌ اآلن

 یاد نی يو حهَم صدای

 بگیرى دٍش رفتٌ حتها

 شد بلند ٍاحد زنگ صدای

 بَد شايین کردم نگاى کٌ ازچشهی

 زد نی سر بًو باری چًار سٌ يفتٌ ير
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 تَ بفرنایید... اٍندی خَش خان شايین بٌ_ 

 ٍرٍجک؟ چطَری تَ_

 تَ اٍند بعد ٍ

 خَنتٌ؟ کسی_

 سَرا.. ارى_

 دیدم رٍ ياش چشو زدن برق قشنگ

 پیشٌ عاشق آقای

 چرا؟_

 کرد گل شیطنتو دفعٌ یٌ ٍلی چرا دٍنو نهی

 بدى کارتشَ بَد اٍندى.. شٌ نانزدی جشن دیگٌ يفتٌ... ٍاال_

 رفت اتاقو طرف بٌ سریع ٍ شد سرخ بعد کرد نگايو جَری يهین لحظٌ چند

 شخص سَم#

 پَشاندى را اندانش فقط کٌ بَد پیچیدى خَدش دٍر را سفیدی ی حَلٌ ٍ بَد آندى در حهام از تازى
 بَد

 بَدند نعلَم کانال تراشش خَش پايای ٍ يا سرشانٌ ٍ

 خَرد دیَار بٌ نحکو ٍ شد باز شدت بٌ در نَقع يهان کٌ رفت آرایش نیز سهت بٌ

 لرزاند را سَرا بدن ٍ تن کٌ جَری

 خَرد گرى بَد عاشقی ٍ عصبانیت ٍ تعصب از نهلَ داخلش کٌ نگايی با اش ترسیدى ٍ نتعجب نگاى
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 عقب بٌ قدم یک اٍ ٍ داشت نی بر جلَ بٌ قدم یک شايین

 کرد برخَرد اتاق داخل سفید کهد بٌ پشتش کٌ

 يا داستان تهام نانند

 پیچید يایش گَش در داشت دٍستش يهیشٌ کٌ صدایی زنان يو ٍ

 کردی؟ نانزد_

 زد فریاد ٍ

 ارى؟_

 گفت ٍ اٍرد باال را راستش دست جدیت با ٍ شد نتَجٌ کٌ بیاید داخل خَاست شَکا

 تَ بیای نداری حق تَ_

 انا_ 

 بیرٍن... شَکا_ 

 کند چیکار باید دانست نهی شَکا

 دانست نی نقصر را خَد

 سَرا ٍ

 داد ادانٌ شايین کٌ بَد آندى بند زبانش

 نانزد اٍندى گَرستَنی کدٍم از نیست نعلَم کٌ ای زادى حرٍم اٍن با بفًهو نن فقط... علی ٍالی بٌ_
 خب؟؟فًهیدی؟... کشهش نی... کردی

 شد ناشینش سَار ٍ زد بیرٍن خانٌ از اشفتٌ حالی با سریع ٍ
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 بَد پاییز نزدیک

 آند نی باران ٍ

 دش نی بیشتر شدتش لحظٌ ير

 شد پیادى ناشین از ٍ کرد پارک ای تپٌ کنار

 بار یک دقیقٌ یک چند ير کالفگی ٍ حرص با ٍ زد نی قدم باران ی ٍارانٌ شالق يای قطرى زیر تند تند
 زد نی چنگ را آنًا ٍ برد نی خیسش نَيای در را دستانش

 اینجاست است ساعت چند دانست نهی

 کرد نی حس اآلن ٍ کردى ننقلب را حالش باران کٌ تادىایس باران زیر آنجا قدر اٍن دانست نی فقط
 است آتش از ای کَرى در

 ٍزید نی سردی باد يَا در کٌ حالی در

 شد ناشین سَار

 زد نی حرف سَرا با حسابی ٍ درست باید

 کرد کٌ حرکت

 سیايی چشهانش ٍ رفت نی گیج ندام سرش

 دش نی آن نانع نًارت با کٌ کند تصادف بَد نزدیک بار چند

 فشردى را زنگ ٍ رسید باالخرى

 بَد شدى تاریک يَا

 کرد باز را در ٍ داد تشخیص آیفَن از را برادرش تصَیر نگرانی با شَکا
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 بست را چشهانش ٍ انداخت کاناپٌ رٍی را خَد شد خانٌ داخل ٍقتی ٍ رفت نی گیج ندام سرش

 نداشت را يدبد نشان ٍاکنش اینکٌ حس انا کند درک تَانست نی را اطرافش نَقعیت

 کند تَجٌ جلب سَرا برای خَاست نی يو شاید

 نبَد بد يو قدر آن حالش آخر

 بَد خَردى سرنا فقط

 شنید را سَرایش صدای ٍ خَرد يدف بٌ تیرش باالخرى ٍ

 بَد ترسیدى

 شدى؟؟شَکا؟ چی... شايین_

 کرد تعریف را قبل لحظٌ چند جریان نگرانی با شَکا ٍ

 بیار برٍ سریع.. ناشینٌ تَ پزشکیو ٍسایل کیف.. شَکا_ 

 کرد حس صَرتش رٍی بٌ را دستی نَازش شَکا رفتن از بعد

 آلَد بغض صدای یک بعد ٍ

 چرت ٍ يهش.. گفتٌ چی گفت بًو رفتی ٍقتی.. گفت الکی شَکا کردی؟؟بخدا باٍر... شايین_ 
 ... فقط.. نن.. نن.. کنو نانزد کنو غلط نن... گفتٌ

 نداشت طاقت دیگر

 شد زدنش حرف نانع ٍ برگرداند را سَرا لحظٌ ندچ در تنًا

 بَد زدى خیهٌ رٍیش شايین ٍ بَد کاناپٌ رٍی سَرا حاال

 بَسید را اٍ ٍ گذاشت سَرا يای لب رٍی را يایش لب بالفاصلٌ ٍ
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 گرفت فاصلٌ کٌ بَد شَک در دخترک ينَز

 کنی؟ نی کار چی: سَرا

 حرفیٌ؟.. بَسو نی ٍ عشقو دارم: شايین

 چی؟ یعنی_ 

 عاشقتو ٍقتٌ خیلی... دارم دٍستت اینکٌ یعنی_ 

 گی؟ نی االن... چرا.. پس_

 ... نبَدم نطهئن تَ طرف از چَن_

 يستی؟ اآلن نگٌ_

 نداری؟ دٍستو نگٌ_

 رابست يایش چشو سَرا

 کشید نی خجالت

 بَد خَشحال انا

 کرد اعتراف شايین باالخرى کٌ این

 شَکا#

 ف کٌ نن

 ارىنَزن چقدر شايینٌ این يهیدم

 فکرشٌ تَ چی فًهو نی کیلَنتری دى از

 فًهیدم کاناپٌ رٍ کرد پرت جنازى نحل رٍ خَدش ٍ خَنٌ اٍند کٌ يهین
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 باشٌ خَردى سرنا یٌ فقط شاید حاال

 شدى رفع اآلن تا نطهئنن کٌ

 زدم رٍ ارشا ٍاحد زنگ پارکینگ برم اینکٌ جای بٌ

 داشتو نگٌ ٌجانی چند ٍ زنگ رٍ گذاشتو رٍ دستو کنٌ نهی باز دیدم

 شنیدم رٍ صداش کٌ

 اى دیگٌ اٍندم_ 

 کرد باز درٍ آلَد خَاب قیافٌ با

 اقا سالم بٌ_ 

 ؟! شدى چی.. سالم_ 

 گو نی تَ بیام بزار_

 تَ رفتو ننو ٍ کرد باز کانل درٍ

 نگَ بَد بهب خَنٌ

 شدى؟ چی نگفتی_

 اٍندى شايین_

 یاد نی چی؟يهیشٌ کٌ خب_

 گفتو ٍ کردم چپ براش يانَ چشو

 اٍند صبح يو سَرا_ 

 طَر این کٌ_
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 بلٌ_

 شد؟ چی حاال_ 

 شٌ نی چی ببینیو کنیو صبر باید ٍاال_ 

 اٍند نی بیرٍن از صدا سر صدای

 خبرى؟ چٌ بیرٍن_

 گفت ٍ کشید ای خهیازى

 کشیٌ اساس_

 داشت؟ خالی ٍاحد طبقٌ این نگٌ_ 

 آرى_

 طَر این کٌ_

 اٍند در صدای

 شدم رٍبرٍ ابی يای چشو ٍ رٍشن نَيای با خَشگل دختر یٌ با کٌ کردم باز درٍ سهت رفتو

 کرد دراز سهتو بٌ رٍ دستش ٍ زد لبخندی دیدنو با

 شنیدم ٍ صداش کٌ دادم فشار ٍ گرفتو رٍ دستش

 خَشبختو...جدید يهسایٌ... يستو پارسا دالرام نن... سالم_

 گفتو ٍ زدم کَچکی لبخند

 کنو؟؟ کهکی وتَن نی... سلطانیو شَکا ننو خَشبختو ننو_ 

** 
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 دالرام#

 این با رفتو نی ای خَنٌ یٌ بٌ باید... تَ بَدن بردى نصفشَ رٍ اساسا... رفتو خَنٌ بٌ بَدکٌ دى ساعت
 شدم نی اشنا دخترى

 نکرد باز کسی کٌ زدم ٍاحدشَ درى

 زدم رٍ عهَش پسر ٍاسٌ دٍنستن نی کٌ بغلی ٍاحد درى پس

 شد باز در لحظٌ چند بعد

 بَد پرٍندى تَ کٌ بَد َنیيه دقیقا قیافش

 رفتار خَب باياش زیادم کٌ سلطانی نشًَر ٍ جرٍتهند ی خانَادى دختری ی نَى سلطانی،تنًا شَکا
 کردن نهی

 گفتو ٍ جلَ بردم نَ دست

 ... خَشبختو... جدید يهسایٌ... يستو پارسا دالرام نن سالم_

 کنو؟ کهکی تَنو نی.. سلطانیو شَکا ننو خَشبختو ننو_ 

 کنو باز يارٍ کارتن این کٌ.. زحهت بی خَاستو نی چاقَ یٌ بستست يام ٍسایل نن تشراس_

 یارم نی االن کنید صبر لحظٌ چند.. بلٌ_ 

 اند چاقَ یٌ با لحظٌ چند بعد ٍ

 نهنَن خیلی_ 

 کن صدام خَاستی کهکی اگٌ... کنو نی خَايش_

 حتها باشٌ_ 
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 کنو نی باز يی يارٍ کارتَن این دارم ساعتٌ سٌ االن

  لعنتی شن، نی تهَم نگٌ

 کردم پرت رنگو صَرتی کاناپٌ رٍ خَدنَ

 خَندم دیگٌ بار یٌ ٍ برداشتو نیز رٍ از رٍ پرٍند

 سالٌ شصت سلطانی احهد

 ایرانی اصالت

 تًران نتَلد

 تجارت کار تَ

 بین این در ٍ

 قاچاق دارى فعالیت تَش کٌ اصلی شغل

 قاچاق انَاع

 نداریو اطهینان ينَز کٌ نانسا يو شاید یا ٍ نَاد قاچاق

 اٍن ی برادرزادى نیشٌ خانَنو شَکا این

 عهَش نیشٌ احهد این یعنی

 بَد شَکا با ارتباط کرد پیدا دسترسی بًش شد نی کٌ رايی ترین راحت ٍ

 نَندى زیادی زنان کار این پایان تا ٍ کردیو شرٍع رٍ کار تازى االن کٌ

 شٌ نی وي ترینشَن سخت کٌ ننٌ نانَریت سَنین این

 باالترٍ نیرى درجو بشو نَفق تَش اگٌ ٍ



 www.Novel98.com 101               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 طَریٌ این ارى

 شَکا#

 نبَدش کسی خَنٌ برگشتو ٍقتی

 دیگٌ بیرٍن رفتن بايو حتها

 افتادیو يو عرٍسی یٌ شکر خدارٍ خب

 يام طراحی سرى نشستو

 االن نحل نیرى سر خیلی ٍقت چند این م حَصلٌ

 پَشیدم ٍ بیرٍنو يای لباس پاشدم

 يهرنگش شال ٍ شلَار با زانَ تا شکین ی نانتَ یٌ

 برداشتو يو کلیدم

 بگیرم ناشین یٌ تا کردم نی جهع يانَ پَل باید

 رفتو کَيسار سهت بٌ ٍ گرفتو ناشین یٌ

 پیادى خَدم دادم نی ترجیح ٍلی زیادى راى برسو باالش بٌ بخَام تا درستٌ دارى نگٌ پایین يهَن گفتو
 برم

 بٌ فَرا کٌ سهتو نیَند سرعت با داشت ناشین یٌ لحظٌ یٌ تَ کٌ شدم نی دٍر داشتو ناشین از
 گرفت دردم بدجَر ٍ خَرد جدٍل کنار بٌ ارنجو ٍ شدم پرت ای دیگٌ سهت

 دیدم ٍ بَدنش دیدى پیش ساعت چند کٌ دختری يهَن کٌ شد چی ببینو برگشتو ٍ گرفتو ٍ ارنجو

 ؟ بَد چی اسهش
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 دالرام

 خدا.. ٍای... االن کٌ دادم نهی لتي نن ؟اگٌ دختر اخٌ کجاست حَاست_ 

 شو بلند کرد کهک ٍ جلَ اٍرد رٍ دستش بعد ٍ

 تکَندم ٍ لباسو ٍ شدم بلند

 کنو تشکر ازت چطَری دٍنو نهی ٍاقعا_

  گذشت خیر بٌ خدارٍشکر_ 

 کنی؟ نی چیکار جا این_

 اینجا نیام گیرى نی دلو ٍقت ير_

 

 چی؟ تَ_ 

 بَد رفتٌ سر حَصلو_

 کنو؟ ی؟کهکتبرگرد خَای نی_ 

 باال برم خَام نی نٌ_ 

 ببینو يام پا زیر از ٍ شًر خَاد نی دلو... باال برم خَاستو نی ننو... بریو يو با بیا پس.. باشٌ_ 

 درخت ٍ دار از پر... جاست اٍن از تر خلَت... نیشٌ تر قشنگ تًرانو بام از حتی... قشنگٌ ٍاقعا_

 کردیو حرکت باال سهت بٌ بايو ٍ داد تکَن سرشَ

 بهَنی؟ اینجا اٍندی تنًایی گو نی_ 

 ارى_
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 شاپ؟ کافی بریو چیٌ نظرت_

 عالیٌ_

 شدیو ٍارد بَد چَب ٍ شیشٌ نهاش کٌ ای طبقٌ دٍ ی کافٌ بٌ بعد ٍ

 گفت دالرام کٌ کردیو نی نگاى رٍ ننَ داشتیو ٍ بَدیو نشستٌ صندلی رٍ بَد دقیقٌ چند

 نگايت دارى ٍ نختٌ تَ بدجَر يو قضا از کٌ شستٌن سرت پشت خَشتیپ ٍ جذاب پسرى یٌ.. شَکا_
 کنٌ نی

 کردم نگاى ٍ سرم پشت ٍ برگشتو ارٍم ننو ٍ کشید عقب سرشَ بعد ٍ

 طرز از.... ناریانا گَدال اعهاق تا خَردم سر ٍ خَرد لیز پام اٍرست ی قلٌ نَک از لحظٌ يهَن انگار ٍ
 داشت رٍبرٍم نرد کٌ نگايی

 بَد زدى لبخند نن دیدن با ٍ بَد برگشتٌ کٌ

 اٍند نا نیز طرف بٌٍ  شد بلند

 يستید؟ خَب يا خانَم سالم_

 کردم نعرفی يو بٌ رٍ تا دٍ اٍن ٍ دادم ٍ جَابش لبخند با

 ؟! کنید نی چیکار اینجا شها انین آقا_ 

 گردی تًران کَچَلَ یٌ بریو اینجا از کٌ بَدیو گذاشتٌ قرار ارشا با اینجا_

 وگفت ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 بگذرى خَش انیدٍارم خَب چٌ_ 
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 ٍ گردش رٍز یٌ افتخار نن بٌ يو نحترم ی دٍشیزى تا دٍ کٌ نیشو خَشحال خیلی البتٌ ٍ.. نهنَن_ 
 بدن

 گفت ٍ کردم نگاى دالرام بٌ

 نٌ؟ نگٌ یان نی گیو نی يو رٍ يل بچٌ.. نیست فکری بد_

 

 گفت کٌ کردم نگاى انین بٌ

  نٌ؟؟البتٌ کٌ چرا_

 کردمok ٍ زدم زنگ يو گرام برادر چنین يو ٍ پَک کلٌ تا سٌ ناٍ بٌ بعد ٍ

 رسن نی دیگٌ ساعت یٌ تا گفتن

 گفت ٍ شد خو جلَ بٌ انین

 ؟ دارید نیل چی خب_ 

  قًَى شیر با شکالتی کیک یٌ نن_ 

 گفت ٍ داد تکَن سرشَ

 ٍشها؟_

 طَر يهین يو نن: دالرام

 شجا سرى برگشت بعد ٍ رفت پذیرش سهت بٌ ٍ شد بلند

 

 کرد يو حساب ٍ گفت يارٍ سفارش خَدش بگٌ چیزی اینکٌ بدٍن
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 اٍردم ٍ گفتو نن کٌ يهَنی از تا سٌ دقیقٌ دى حدٍد از بعد

 دادى؟ سفارش نن نال از يو خَدش یعنی پس

 چرا دٍنو نهی

 شد جَری یٌ حالو نَضَع این بٌ کردن فکر با ٍلی

 ٍلی... بد یا بَد خَبی حس دٍنو نهی

 شد پارى افکارم رشتٌ گَشیو صدای با

 بَد شرکت از

 کردم ٍصل ٍ تهاس

 نحجَب خانو سالم_ 

 يستید خَب

 عزیزم نرسی_ 

 داشتید؟ کاری_

 شلَغٌ یکو نَن سر فردا بیا زٍدتر ساعت دٍ یکی یٌ تَنی نی اگٌ فردا بگو زدم زنگ راستش_

 کاری؟ چٌ ٍلی...  حتها بلٌ_

 ٍقت فردا چَن... کنیو پیدا رٍ یکی تا کنیو يهکاری افرد باید حاال کردى فسخ ٍ داد قرار لباس ندل_
 نیست يو کس يیچ ٍ عکاسیٌ

 حتها باشٌ_ 

 فعال_
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 خدانگًدار_ 

 بَد رٍم نگايی سنگینی حس ٍلی خَردم رٍ قًَم ٍ کیک بقیٌ ٍ کردم قطع رٍ گَشیو

 ! کرد نهی اذیتو بگو بتَنو شاید کٌ

 بیرٍن اٍندیو کافٌ از ٍ خَردیو يههَن

 رسیدند يو بقیٌ دقیقٌ پنج از بعد کٌ بَدیو یسادىٍا حرف بی

 بریو کجا کٌ بَد این سرى صحبت ٍ بَدن شدى پیادى يهٌ

 ذينو تَ اٍند چیز یٌ دفعٌ یٌ

 بگو؟ چیز یٌ نن_

 کردن نگام سکَت ٍ کنجکاٍی با بقیٌ ٍقتی

  کردم تر زبَن با لبهَ

 چیٌ؟ َننظرت... بازی چتر داٍٍد زادى انام يای کَى سهت بریو نیگو_

 خَدنی ابجی کٌ الحق... عالی ٍاقعا: ارشا

 کشید لپهَ بعد

 بریو کجا ببینیو دٍبارى بعدش اٍنجا بریو اٍل کٌ کردن نَافقت يو بقیٌ

 بَدیو ناشین تا سٌ

 شدیو انین ناشین سَار نشکات با ارشا ننَ کٌ

 رسیدیو ساعت یٌ حدٍد از بعد

 کشید طَل بَد کَى باالی چَن
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 رفتیو جایگاى سهت بٌ یطبل گرفتن از بعد

 بَد نفرى دٍ چتر ير

 شايین ٍ سَرا کٌ

 دالرام ٍ نشکات

 نشکات ٍ ارشا

ٍ 

 انین ٍ نن

 شینٌ نی لرزشو پای بخَرى خربزى کی ير گن نی

 ننٌ قضیٌ

 دادم پیشنًاد خَدم

 کٌ يو حاال

 اٍف

 بَد نشکی ٍ قرنز رنگ از ترکیبی نا چتر

 بَد نن ی عالقٌ نَرد رنگ قرنز

 انین ی عالقٌ نَرد رنگ وي نشکی ٍ

 بَد زدى نشکی تهام تیپ يو االن يهین حتی چَن

 بَد طَسی از نختلفی يای ترکیب پیرينش خَنای چًار از بعضی فقط

 دٍنو نهی رٍ چراش
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 نشکین ٍ طَسی عاشق نردا بیشتر انگار کال

 کنو نی فکر طَری این نن يو شاید

 بَدم بازی چتر عاشق

  بَدم اٍندى شايین با بار یٌ حاال تا فقط ٍ

 پیش سال دٍ يو اٍن

 پریدیو تپٌ باالی از

 کشیدم بَدن ريا حس ٍ خَشی ٍ لذت سر از جیغی پام زیر خالی فضای کردن حس با ٍ

 خندیدم نی ٍ کشیدم نی جیغ

 کرد نی نگاى نن بٌ داشت ٍ بَد لبش رٍ نلیح لبخند یٌ فقط يو اٍن

 بَد کردى ائلح بَد کهرم پشت کٌ طنابی رٍی از يو دستش یٌ

 دٍنو نهی يو این چرای

 شاید یا ٍ کنٌ راحتی احساس کٌ این برای شاید

 حهایت جَر یٌ

 بپرى سرم از نزخرف حس این تا دادم تکَن خفیف ٍ سرم

 گرفتو سر از نَ زدن جیغ

 کردم حس رٍ نگايش سنگینیٌ انرٍز تَ بار چندنین برای

 دکر حس ٍ زنین سختی پام دقیقٌ بیست حدٍد از بعد

 داد حال خیلی کٌ این با
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 داشتو سرگیجٌ احساس اآلن ٍلی

 بَدم لَس خیلی نسائل جَر این تَ کٌ خَدم نظر بٌ

 کردم نی غش زٍد

 نبَد کٌ خَدم دست ٍلی

 شد نی باعحش شدید خَنی کو

 کنو کنترل ٍ خَدم تَنستو کٌ رفت سیايی يام چشو دٍبار یکی

 کرد صدام نگرانی با انین

 ؟خَبٌ شَکا؟؟حالت_ 

 نیست چیزی خَبو.. ارى_ 

 بنشینو بَد کنارم کٌ صندلی ی رٍ تا داد فشار کهی ٍ شَنو سر

 برگشت پالستیک یٌ با ٍ رفت داشت قرار اٍنجا کٌ بزرگی ی بَفٌ سهت بٌ خَدش بعد

 دستو داد ٍ اٍرد در شکالت یٌ تَش از

 کرد خَب ٍ حالو شیرینیش کٌ دينو تَ گذاشتو ٍ شکالت ٍ کردم تشکر ازش

 کردم نزش لذت با ٍ بستو رٍ يام چشو

 نیست خَب حالت.. ناشین تَ بریو پاشَ_ 

 کشید ناشین سهت بٌ ٍ گرفت نانتَم آستین از کنو نخالفت خَاستو تا

 بنشینو تا کرد باز رٍ جلَ درى

 نشست ٍ زد دٍر خَدش بعدم
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 گفتو کٌ کرد رٍشن ٍ ناشین

 ری؟ نی کجا_

 سهتو برگشت اخو با

 بهَنی؟ اینا با خَای نی التح این با ٍاقعا_

 خَبٌ حالو نن_

 نیستی خَب_

 يستو_ 

 نیستی_ 

 دٍنی؟ نی کجا از تَ_ 

 ؟ دٍنو نی کجا از گی نی بعد نداری صَرت بٌ رنگ_ 

 ٍلی_

 شَکا_ 

 نگفتو چیزی ٍ نشستو جام تَ ارٍم

 گفت ٍ کرد عَض دندرٍ

 چیزی؟ رستَرانی بریو خَای نی_

 از... گیرم نی بیرٍن از کنو درست کنو نهی ٍقت خَدم ٍقتٌ چند... خَاد نی خَنگی غذای دلو.. نٌ_ 
 ... کٌ اٍنَرم

 شد صحبتو نانع کٌ گرفت ٍ گلَم بغضی یٌ اخیر اتفاقات یاداٍری با
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  کشید نَياش داخل دستی حالو دیدن با

 شد نی بیشتر داشت ناشین سرعت ٍ بَد گرفتٌ سفت ٍ فرنَن

 بَد ٍاضح کانال بَدنش عصبی

 چی؟ ایبر انا

 دٍنو نهی ٍ جَابش ٍ چرا پرسو نی خَدم از انرٍز کٌ بارى سَنین این

 بکشو پس رٍ دستو خَاستو ٍ شدم پشیهَن راى بین ٍلی دستش رٍ بزارم تا جلَ بردم یکو رٍ دستو

 افتاد گیر عجیبی گرنای یٌ بین کٌ

 شد ريا دستو بعد ٍ کرد ٍارد دستو بٌ نرم فشار یٌ

 بَدن دىش کَتاى ٍ تند يام نفس

 چرا؟

 دٍنو نهی دٍبارى

 بشو طَری این سادى گرفتن دست یٌ با کٌ نبَدم دختری نن

 خبرى؟ چٌ االن انا

 ریختٌ؟ يو بٌ چیز يهٌ چرا

 بدم؟ نظو م افکار بٌ تَنو نهی چرا

 انین#

 کردنش ناشین سَار شد بد کٌ حالش

 دیدم نی کٌ نگاياشَ چتر تَ
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 شدم نی عصبی

 خَدم از

 دم نی انجام اٍن خاطر بٌ رفتاريارٍ این تهام کنٌ نی رفک اٍن کٌ این از

 دارى ٍ حانی یٌ حس نن بٌ اٍن

 نرد نن ٍلی

 دم نی بازی اٍنَ دارم کٌ پستو ٍ نانرد انقدر

 دیگست يای انسان از حفاظت برای بگیو چقدر ير حاال

 نندى شرافت شغل یٌ برای بگیو چقدر ير

 باالخرى دٍنو نی ٍلی

 رٍزی یٌ

 جایی یٌ

 شکنٌ نی دلش بفًهٌ تیٍق

 ! ننو شکَندى رٍ دلش کٌ کسی اٍن ٍ

 رفتار تغییر سینها استار سَپر یٌ نحل لحظٌ يهین تَنو نی کٌ دارم نًارت يام رفتار در قدر اٍن نن
 بفًهٌ کسی کٌ این بدٍن بدم

 نَنٌ نی اب نحل اٍن ٍلی

 زالل زاللٌ

 نردابو یٌ نحل نن ٍلی
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 ! ظارتٌانت در چی زیر اٍن دٍنی نهی کٌ

 درگیرى کٌ بفًهو نگايش از تَنو نی يو االن يهین حتی

 خَدش با

 نن با

 حسش با

 نن بٌ لعنت

 کردم نشخص فرٍشگاى سهت بٌ رٍ نقصدم

 کنو خَب ٍ حالش بتَنو ٍ انرٍز یٌ شاید

 ! نهایشی چند ير

 شَکا#

 کرد تَقف استار يایپر فرٍشگاى يای شعبٌ از یکی جلَی

 ٍایسادی؟ چرا_ 

 داد جَاب زنان يو ٍ کشید رٍ یدست ترنز

 دیگٌ؟نٌ؟ نیازى ٍسایل خَب شام یٌ کردن درست برای باالخرى_ 

 شد پیادى ناشین از ٍ زد چشهک یٌ کٌ کردم نی نگايش داشتو جَری يهین

 سهتو گرفت رٍ دستش ٍ کرد باز برام ٍ در شد پیادى ٍقتی

 شدم ىپیاد نشکیش بلندى شاسی ناشین از کهکش با ٍ گرفتو رٍ دستش

 نهَند يو جَاب بی البتٌ کٌ زد لبخند رٍم بٌ
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 شدیو فرٍشگاى ٍارد يو با

 اٍرد رٍ بَدم عاشقشَن نن کٌ يایی چرخ از یکی ٍ کرد بلند کهی رٍ دستش

 

 اٍردم زبَن بٌ ٍ فکرم

 بر رٍ خَاد نی دلو چی ير ٍ بنشینو چرخا این رٍی کٌ بَدم این عاشق يهیشٌ چیٌ؟نن دٍنی نی_
 چرخ تَ کنو پرت ٍ دارم

 ! نیست فکریو بد_ 

 اٍندم فرٍد فلزی ٍ نازک سطح یٌ رٍی ٍ شدم بلند زنین رٍ از لحظٌ يهَن کٌ کردم نگايش نتعجب

 کنی؟ نی چیکار_

 نیست؟ نظرت؟نعلَم بٌ_ 

 شکنٌ نی اخٌ_ 

 چقدى؟ تَ ٍزن نگٌ کَچَلَ اخٌ_

 کشید نحکو لپهَ بعد

  فتوگ لپو نالیدن با يهزنان ٍ کردم اخهی دردش از

 نیستو کَچَلَ نن_

 يستی نن بٌ نسبت ٍلی_ 

 بزرگی خیلی تَ برعکس_ 

 انداخت خَدش يیکل بٌ نگايی
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 يا باشٌ بزرگ يو قدريا اٍن نکنو فکر_

 پنج ٍ يشتاد ٍ صد قشنگ کٌ قدتو ٍ يستی ای عضلٌ خیلی... ذرى یٌ.. ذرى یٌ فقط... اصال_ 
 باشٌ؟ اشتٌد تَنٌ نی چی گندى ادم یٌ نظرت بٌ دیگٌ ٍ...يست

 ایو؟ عضلٌ خیلی نظرت بٌ ٍاقعا_

 گفتو چی فًهیدم حرفش این با تازى

 زنین تَ رفتو نی شدم نی اب جا يهین داشت جا اگٌ

 ٍ جَابش ٍ نیاٍردم کو دى نی نشَن رٍ خَدش خبیخ ی شَکا يا ٍقت بعضی کٌ جایی اٍن از ٍلی
 دادم

 ساختی َلانپ ٍ پَدر با رٍ يهشَن نعلَنٌ کانال ٍلی... گفتو_ 

 گفت حالی با خیلی حالت با ٍ شد گرد ياش چشو

 دى؟ نی نشَن طَری این ٍاقعا_

 دارم؟ شَخی تَ با نن نگٌ ٍا_

 

 گفت بغلهَ تَ کرد پرت ٍ برداشت پاستیل بستٌ یٌ راى تَ يای قفسٌ از یکی از

 ... تا بخَر بگیر اینَ فعال_ 

 گفتو ٍ برداشتو خندى با ٍ پاستیل

 چی؟ تا_

 بخَر... يیچی تا_
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  است دختر عشق پاستیل.. خدانٌ از کٌ نن باشٌ_

 خَردن بٌ کردم شرٍع ٍ کردم باز ٍ پاستیل بزرگ تقریبا ی بستٌ بعد

 چرخ تَ کردیو نی پرت ٍ داشتیو نی بر داشتیو الزم رٍ چی ير رايو بین

 بَد نهَندى پاستیل بیشتر تا دٍ

 بَدم خَردى رٍ جاش این تا کانل نن ٍ

 برگشتو انین طرف بٌ ٍ برداشتو رٍ اخریش ٍ خَردم يو دیگش یکی

 بیا_

 گرفتو سهتش بٌ ٍ پاستیل ٍ

 دٍبارى ٍ برگشتو نخالف سهت بٌ سریع ٍ دينش تَ کردم شَت ٍ پاستیل کٌ کرد نگام جَری يهین
 پر کانل چرخ یٌ کیٌ برای دٍنستو نی ٍ بَد اشنا برام انرٍز عجیب کٌ شدم نگاى یٌ سنگینی نتَجٌ
 شد

 پایین پریدم چرخ از باالخرى ٍ رفتیو صندٍق سهت بٌ

 گذاشت نی رٍ يا جنس سهت اٍن از انین

 کرد نی حساب خانهٌ

 نایلَن تَ چپَندم نی يو نن

 برگردٍنیو ٍ ببریو ناشین تا رٍ يا این تا گرفتیو قرض رٍ  چرخ يهَن

 رفتیو ناشین تا حرف بی

 بیاد ٍ بدى ٍ چرخ تا ترف انین ٍ گذاشتیو عقب صندلی ٍسایالرٍ يو کهک با
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 نشست رل پشت اٍند دقیقٌ چند از بعد

 نرسی.. گذشت خَش خیلی انرٍز_

 انداخت بًو کَتايی نگاى

 بَد ٍظیفٌ جَر یٌ شاید... نکردم کاری_

 نداری نن قبال در ای ٍظیفٌ تَ_ 

 دارى ٍظایفی دیگران قبال در کسی ير... چرا_

 بَدى تَ کردن خَشحال ٍظیفو نن سرنَشت برگٌ تَ انرٍز نطهئنن ٍ... چی ير ی ٍظیفٌ

  بدى؟ دق ننَ حرفاش با خَاد نی انرٍز چرا

 گفتو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 این تَ ٍلی... باشٌ درست حرفت شاید...  کنن نی فکر تَ نحل کٌ کسایی نیستن زیاد.... انین ٍلی_
 در دٍنند نهی حتی ناال کٌ... نادرم ٍ پدر... ٍظیفشَنٌ کٌ يستن يا خیلی نن کردن خَشحال صف
 يَانَ يهیشٌ کٌ ارشا يهَن... رفتیو کجا ببینٌ نزد زنگ یٌ حتی کٌ شايین برادرم.. حالیو چٌ

.. لحظٌ یٌ... ساعت چند این تَ بخَرم قسو حاظرم حتی کدٍم يیچ... سالو چند دٍستای یا... داشت
.. تَ ٍ... باارزشٌ براش کی ري ٍقت... نکردى عبَر يو ناخَداگايشَن ضهیر از نن اسو لحظٌ یٌ فقط
 دٍستی يو با نٌ ٍ داریو نسبتی بايو نٌ کٌ حالی در... دادی اختصاص نن بٌ ٍ ٍقت این.. انرٍز
 ... ٍلی... برسی کارات از خیلی بٌ ساعت چند این تَ تَنستی نی االن تَ.... يستیو چیزی

 پشت با رٍ شدن زدنو حرف ٌادان از نانع بَدن گرفتٌ ٍ خَدشَن راى بَد ٍقت خیلی کٌ اشکایی
 کردم پاک دست
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 کلی... کردیو کل کل... خندیدم... بردم لذت تَ يهرايی با انرٍز نن شَکا خَب؟ دختر گریٌ چرا_
 نن برای ٍ انرٍز کٌ بَدی تَ این... نبَدم طَری این بَد ٍقت خیلی نن... شَکا... گذرٍندیو خَش

 نن... باشٌ طَری این انرٍزم کٌ کردم انتخاب خَدم نن.. کردی تبدیل خاص رٍز یٌ بٌ

 نداد ادانٌ ٍ کرد سکَت

 نداد؟ ادانٌ چرا

 بزنٌ؟ خَاست نی رٍ نًهی خیلی حرف یٌ کنو نی حس چرا

 بٌ انرٍز ٍ بَدم خبر بی ازش خَدم ٍ دلهٌ تَ ٍقتٌ خیلی کٌ حرفیٌ يهَن این کنو نی حس چرا ٍ
 دادى؟ نشَن رٍ خَدش عجیبی طرز

 ندارم؟ جرئتشَ ٍلی بگو خَدم بٌ ٍ چیزی یٌ َامخ نی کنو نی حس چرا

 فکری؟ يیچ بدٍن يهیو چشو تَ چشو کٌ طَالنی ندت االن چرا ٍ

 لرزى؟ نی دارى يام چشو نردنک چرا ٍ

 یاد؟ نی سرم دارى بالیی چٌ خدایا

 کردم نگاى نانتَم پایین بٌ ٍ برگردٍندم سریع ٍ سرم

 اٍند خَدش بٌ يو اٍن حرکتو این با

 کرد رٍشن ٍ ناشین ٍ کشید نَياش الی کالفٌ رٍ دستش

 بَد عادتش انگار

 نن ٍ

 چی؟ نن ٍ
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 رى؟ نی ضعف دلو حرکاتش این با بگو خَاستو نی ٍاقعا

 گو؟ نی خَدم بٌ دارم رٍ این االن چرا نن ٍ

 شدم؟ دیٍَنٌ

 طَرى يهین کٌ صد در صد

 در جلَی رسیدیو ربع یٌ حدٍد از بعد

 شدم نَاجٌ نخالفتش با کٌ دارم بر هانش تا چند خَاستو ٍ شدم پیادى

 نزن دست تَ_ 

 کنٌ کهکش کٌ خَاست ساختهان نگًبان از فَرا ٍ

 داد بًش پَل نقدار یٌ بعد ٍ

 شعَرى با خیلی نرد این بگو تَنو نی ٍاقعا

 کردم باز درٍ ٍ انداختو کلید

 گفت خندلب یٌ با ٍ گرفت باال رٍ اٍنا شدم خَنٌ ٍارد ٍقتی ٍ بَد دستش يا نشها نصف

 يست؟ اجازى_ 

 گفتو نَ خندید

 اٍندی خَش... البتٌ_

 گفت ٍ شد خَنٌ ٍارد

 نادنازل نهنَنو_

 شدم خو کهی ٍ گرفتو نَ نانتَ ی لبٌ انریکایی يای دٍشیزى نحل ننو
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 نداشت قابلی_

 بزارم؟ کجا يارٍ این خب_

 خَنٌ اشپز_

 دادم نشَن ٍ راست سهت دستو با ٍ

 برد يارٍ ٍسایل

 دارم بر خَاستو ٍ بَد نَندى کٌ يو ییتا چند اٍن

 گفت ٍ بًو ریَند خَدشَ سریع کٌ

 بانَ؟ نزنید دست نگفتو نگٌ_

 انین خَبٌ حالو خدا بٌ_

 کنی کارا این از نباید داری جنتلهن یٌ خَدت پیش ٍقتی ٍلی.. بدى حالت نگفتو ننو_ 

  جنتلهن اقای دار برشَن اینطَری اگٌ پس_ 

 کنو نی کار دارم عزیز ی شیزىدٍ یٌ برای چَن البتٌ_ 

 تنًا حرفش عهق تَ ننَ ٍ رفت خَنٌ اشپز سهت بٌ ٍ برداشت رٍ يا نشها بقیٌ ٍ ٍ زد ٍ حرف این
 کرد ريا

 بَد؟ چی ننظَرش

 کردم حرکت اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ دادم تکَن ٍ سرم

 

 کرد نی ٍر اٍن ٍر این يارٍ ٍسایل داشت
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 دادم تکیٌ اٍن بٌ

 زد لبخند يهزنان ٍ دیدنو برای کرد بلند رٍ سرش

 گفتو بعد ٍ کردم کارٍ يهین نتقابال يو نن

 کنیو؟ درست چی نظرت بٌ االن... خب_

 داد جَاب ٍ نیز یٌ صندل رٍی نشست

 بخَریو داری دٍست چی تَ_

 انلت نحل خَشهزى ٍ سریع غذای یٌ نظرت بٌ.. االن ٍلی.. خَاد نی خیلی دلو کٌ رٍ خَاستنش_
 چطَرى؟ خَنگی

 بچینو ٍ ٍسایل نن تا کن عَض ٍ يات لباس برٍ تَ پس.. ندارى فحر_ 

 چی؟ تَ_ 

 نن؟_

 گفت ٍ کرد لباسش بٌ نگاى یٌ بعد

 ... يا نیگی راست_ 

 ذاشت نی نهایش بٌ يو ياش عضلٌ کٌ بَد تنش نشکی چسب رکابی یٌ فقط لحظٌ چند بعد ٍ

 گفتو ٍ کردم ای سرفٌ

 بیام برم نن خب_

 دنپای شلَار یٌ ٍ نشکی نَشتٌ با قرنز کَتاى بلیز یٌ با ٍ لباسو ٍ رفتو اتاقو سهت بٌ سریع بعد
 رفتو اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ زدم رژ یٌ نَيام بستن بعد ٍ کردم عَض نشکی
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 کنو؟ چیکار باید نن خب_

 کن رندى رٍ يا گَجٌ این کن لطف شها_ 

 گذاشت نیز رٍی جلَم ٍ بَد کاسٌ ٍ گَجٌ ٍ رندى تَش کٌ سینی بعد

 کردن رندى بٌ کردم شرٍع حرف بی ننو

 بَد انلت ٍاسٌ الزم يای چیز انَاع ٍ دلهٌ فلفل ٍ قارچ کردن خرد نشغَل نیز طرف اٍن يو اٍن

 کرد رٍشن ٍ گاز ٍ برداشت جاش از نايیتابٌ یٌ ٍ پاشد شد تهَم کارش کٌ این بعد

 ایستادم کنارش ٍ پاشدم يو نن

_ 

 بلدی؟ آشپزی 

 بلدم آرى ٍلی... ندارى کاری انلتٌ اینکٌ_

 داد ادانٌ ٍ برداشت ٍ رٍغن گاز زیر از ٍ شد خو بعد ٍ

 

 چی؟ تَ... بگیرى یاد چیزيارٍ جَر این نجبَرى کنٌ زندگی تنًا کٌ آدنی_

 چی؟ نن_

 بلدی؟ آشپزی_

 گرفتو نی یاد ٍ خدنتکارا پیش رفتو نی... رفت نی سر حَصلو ٍ نبَد کسی خَنٌ تَ ٍقتی.. آرى_

 کرد ننحرف ٍ بحخ سریع ٍ... شدم ناراحت فًهید
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 نی کٌ طَری اٍن ٍاقعا ببینیو بدى کشیدی رٍ رندش زحهت کٌ يایی گَجٌ اٍن... سرآشپز خانو خب_
 بلدی؟ اشپزی گی

 دادم بًش ٍ برداشتو نیز رٍی از رٍ يا گَجٌ ٍ زدم تلخی لبخند

 داد تفتشَن ٍ نايیتابٌ تَ ریخت چَبی قاشق با رٍ يا اٍن يو اٍن

  شد تهَم ٍ فلفل ٍ نهک ٍ دیگٌ ادنَ بعد

 گفت ٍ کرد نگاى آشپزیش ينر بٌ کهر بٌ دست ٍ کرد خانَش ٍ گاز زیر

 چطَرى؟ نزش ببینیو باید حاال.. این از اینو خب_

 گفت ٍ انداخت بَدم چیدى کرد نی آشپزی اٍن کٌ ندتی تَ نن کٌ نیزی بٌ نگاى بعد ٍ

 نی دلهَن يو نا گی نهی... دی نی نشَنهَن ينراتَ این از یکی دفعٌ ير داری کٌ شها... بانَ_
 خَاد؟

 حرفش از لرزید دلو دفعٌ یٌ

 زنٌ؟ نی حرف گنگ چرا

 فقط زندگیش تَ لقب این کٌ کنو نی فکر خَدم پیش ٍ رى نی ضعف دلو گفتنش بانَ از انرٍز چرا
  ٍاسٌ

 ننٌ؟

 بشو؟ بستری رٍانی بیهارستان تَ کٌ دارم این بٌ نبرم احتیاج چرا ٍ

 کردم اشارى بًش ٍ زدم پس رٍ نسخرى افکار این لبخند یٌ با

 نن ينر يو نرى دست از تَ ينر يو تا بشین بیا فعال پس_
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 نیل کهال با_

 شد خَردى سکَت تَ شام ٍ کشید ظرف تَ ٍ کرد تقسیو قسهت دٍ بٌ ٍ انلت بعد ٍ

 بَدم گرفتٌ یاد غذا نیز سرى بچگی از کٌ کاری

 یاد نی بدم رسو این از چقدر ٍ

 بخندم ٍ بگو غذا سرى دارم دٍست

 ببرم لذت غذام از تا

 بزنو حرف باياش کٌ نبَد کسی بَدم يو تنًا اگٌ یا بَدم ساکت باید جهع تَ یا انا

 عادت یٌ بَد شدى برام این ٍ

 نزخرفش نَع از عادت یٌ

 بَد نن نحل انگار يو اٍن

 بَد کردى عادت سکَت این بٌ

 شدى عادت این نَجب کٌ بَدى تنًا انقدر خَدش قَل بٌ شاید

 شد تهَم نَن تا دٍ ير غذای

 شدم نانع کٌ کنٌ جهع ٍ نیز خَاست

 شدی خستٌ خیلی انرٍز... کنو نی جهع خَدم فردا... انین کن ٍلش_ 

 پذیرایی سهت بٌ دادم يَلش بعد ٍ

 داد نی نشَن ٍ شب یازدى ساعت کٌ انداختو ساعت بٌ نگايی

 برداشت ٍ پیرينش نبل رٍی از ٍ شد نتَجٌ ٍ ساعت نچیش ساعت دندی با لحظٌ يهَن يو اٍن
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 ٍقتٌ دیر.. برم دیگٌ نن_

 نگفتو چیزی

 بهَن شب.. نرٍ نٌ بگو جٍَن پسر یٌ بٌ تَنستو نهی ٍاقعا چَن

 نرسی.. بَد خَبی رٍز ٍاقعا_ 

 فعال.. يهچنین_ 

 شدم تنًا خَنٌ این تَ دٍبارى ٍ داد دست بايام ٍ

 گذاشتو يو رٍ يانَ چشو تا ٍ کردم پرت کاناپٌ رٍ جا يهَن رٍ خَدم ٍ کردم خانَش رٍ يا النپ
 شد تهَم انرٍز شیرین رٍیای

 انین#

 زدم استارت ٍ شدم ناشین سَار

 برم لعنتی خَنٌ اٍن بٌ دٍبارى خَاستو نهی

 اٍند نی بدم خَنٌ اٍن تاریکی ٍ تنًایی از

 وداشت نفرت بَد کردى لَنٌ يو دلو تَ کٌ تاریکی از

 کردم؟ اینطَری باياش انرٍز چرا

 کردم بازی قبل از بًتر رٍ نقشو بازيو ٍ دیدم رٍ نگايش لرزش چرا

  نداری؟ ٍفا يو سگ یٌ اندازى ٍقتی دادی نشَن عالی ٍ آل ایدى نردى یٌ رٍ خَدت چرا لعنتی اخٌ

  حسابی نرد بَد چی لعنتیت يای گفتن بانَ این دیگٌ

 عٌ؟ تَ یباز  شب خیهٌ عرٍسک نگٌ دخترى
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 لعنت

 نن بٌ لعنت

 انگیز نفرت زندگی این لحظات تهام بٌ لعنت

** 

 #آرام#

 انداختو ساعت بٌ نگاى یٌ

 بَد صبح یازدى ساعت

 دارم نظر زیر ٍ شیک ساختهَن این کٌ ساعتٌ دٍ اآلن نن ٍ

 دى نی ٍ ساختهَن پشتیٌ درى کشیک علیو انیر ٍ

 بگٌ بًهَن شد نشکَکی َردن ير کردیو سفارش انین بٌ کٌ پیش يفتٌ یٌ از

 داشتٌ نشکَکی تهاس کٌ گفت ٍ زد زنگ شب کٌ دیرٍز تا

 اینجا بیاد زٍدتر ساعت دٍ قرارى کٌ بشنَى رٍ نکالهٌ تَنستٌ يو اٍن ٍ

 باشٌ اینجا باید دیگٌ ساعت دٍ یکی حدٍدا یعنی

    نگًبان جز بٌ نیست ساختهَن تَ کس يیچ کٌ حالی در

 رٍش احهدی سرگرد اسو کٌ دٍختو صفحش بٌ ٍ گرفتو شرکت در زا ٍ نگايو گَشیو صدای با
 کرد نی خَدنهایی

 شو نی جذبش دارم کنو نی حس کٌ علی انیر يهَن یا
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 کسی عاشق شٌ نهی ادارى تَ برخَرد تا چند ٍ ای يفتٌ یٌ نشترک نانَریت یٌ با چَن عاشق گو نهی
 شد

 ! اٍن ٍ نن نشترک ریتنانَ يهچنین ٍ نن نانَریت دٍنین شٌ نی این يو االن

 کردم ٍصل رٍ تهاس

 بلٌ؟_ 

 شد ساختهَن ٍارد یکی_ 

 کی؟؟_

 نبَد پرٍندى تَ عکسش_

 م حَصلٌ ٍ زدم نی گشت ٍريا این اینکٌ بًَنٌ بٌ باياش اٍند شَکا ٍقت ير.. رٍشنٌ شنَدم نن_
 کن کنترل شنَد از يو تَ.. شرکت تَ رم نی رفتٌ سر

 

 بًترى مبر نن... خطرناکٌ تنًایی ٍلی_

 رسٌ نی دیگٌ ربع یٌ گفت زد زنگ انین... نیستیو کٌ يو بری؟تنًا خَای نی چطَری تَ اخٌ_ 

 کنن نی شک بیای تَ... نفر سٌ شیو نی کنٌ نظارت کارا بٌ کٌ نیاد پرٍژى شریک عنَان بٌ

 باش نراقب خیلی پس.. باشٌ_ 

 طَر يهین يو تَ.. باشٌ_ 

 نشست ناشینش تَ فاصلٌ رعایت با اٍنو پرسی احَال از بعد ٍ اٍند انین دیگٌ ربع یٌ دقیقا

 کردم تیپو بٌ نگاى یٌ
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 نشکی سادى نانتَی یٌ

 نشکی ٍ زرشکی رنگ ترکیب از شالی با

 نشکی کتَنی ٍ لَلٌ شلَار یٌ ٍ

 نگ ساعتو بٌ

 کردم اى

 بَد ظًر یک ساعت

 اٍند نی داشت خیابَن سرى از کٌ دیدم رٍ شَکا اٍردم باال ٍ سرم ٍقتی ٍ

 زنو نی قدم خیابَن تَ دارم نحال ٍ شدم پیادى سریع

 تَیی؟ ارام_

 کنی؟ نی چیکار جا این تَ_

 داشتو کار شرکت تَ کٌ نن_

 ... چرخیدم نی خیابَنا تَ بَد رفتٌ سر حَصلٌ يو نن_

 تَ بریو نن با فعال بیا پس

 دیورسی نظر نَرد طبقٌ بٌ ٍ شدیو آسانسَر سَار ٍ تَ رفتیو باياش حرفی يیچ بی

 بَد نشستٌ اٍنجا دختر یٌ کٌ ننشی نیز سهت رفت شَکا

 نیَندن؟ نحجَب خانو.. ببخشید_

 چراداخلن_

 شد خارج اسانسَر از انین نَقع يهَن کٌ اتاق تَ برى خَاست ٍ کرد تشکر شَکا
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 اسپرت تیپ یٌ يهیشٌ نحل

 سادى نشکی پیرين ٍ يهرنگش شلَار با نشکی بلند پاییزى کت یٌ

 یاد نی شَکا بٌ خیلی نرد این کنو نی حس

 چرخَند شَکا سهت بٌ نگايشَ اٍل

 کرد بًش کانل نگاى یٌ ٍ

 طرز بٌ کٌ ای قًَى کرم رٍسری یٌ يهراى کرم کفش ٍ کیف ٍ لَلٌ شلَار ٍ ای قًَى بلند ی نانتَ یٌ کٌ
 بَد بستٌ زیبایی

 کرد پرسی احَال سالم بايانَن ٍ اٍند انین

 شد خارج زنٌ يهَن ٍ شد باز اتاق در کٌ وبشی اتاق ٍارد تایی سٌ خَاستیو

 شَکا سهت اٍند لبخند یٌ با

 اٍندی خَش... عزیزم سالم_

 داد دست باياش ٍ

 کجان؟ بقیٌ ببخشید.. نهنَن... سالم_

 اٍندند نی االن تا باید... دٍنو نهی_

 يستند يا ستَن پشت نرد تا سٌ دٍ کٌ فًهید شد نی قشنگ

 ٍ کردم بلند پانَ سریع کٌ بگیرى رٍ شَکا خَاست زنٌ اٍن ٍ دادن ننشَ ٍ خَدشَن اٍنا لحظٌ یٌ تَ
  شد ازاد شَکا پًلَش بٌ حرکت یٌ با

 بَد شک تَ بدجَر بیچارى
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  خَبٌ يو زنٌ کار بَد نعلَم ٍلی

 بَد نشغَل تا سٌ اٍن با انینو

 بَد یکی اٍن بَد چی ير ٍلی

 بیاد گفتو علی انیر بٌ شنَد تَ

 جاست يهین گفت کٌ

 #اشَک#

 کردم نهی درک ٍ اطرافو اصال ٍ بَدم شَک تَ

 دیگٌ ی غریبٌ نرد یٌ با باشن درگیر باید انین ٍ ارام االن چرا کٌ

 ببرى ٍ نفر چند اٍن ٍ بیاد پلیس دقیقٌ دى از بعد ٍ

 اٍند سهتو بٌ ٍ برداشت زنین رٍ از ٍ کتشَ انین

 دختر؟ خَبی.. شَکا_

 انین

 گفت ٍ کرد نکخ کو یٌ

 بلٌ_

 خبرى؟ چٌ اج این_

 فًهی نی بعدا_

 کرد بلندم ٍ گرفت دستهَ بعد ٍ

 ادارى رفتن پسرى اٍن ٍ ارام
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 افتاد راى ٍ کرد خَدش ناشین سَار رٍ نن يو انین

 بَدم اٍندى پیادى خَدم

 شدى؟ چی بگی خَای نهی_

 برات تر کانل بعدا کنن نی دختر فرٍش ٍ خرید ٍ نیست حسابی درست شرکت بدٍن رٍ این فعال_
 دم نی ضیحتَ

 لرزید بدنو حرفش این با

 ای شعبٌ ،این نیستن اینطَری شرکت این اصلی يای شعبٌ البتٌ.. باشی جزٍشَن يو تَ بَد نهکن_
 اٍل يهَن از ٍ تیزیٌ دختر ارام کٌ کنیو شکر رٍ خدا باید کردى، کار بٌ شرٍع شرکت این اسو با کٌ بَدى
 نسئلٌ دنبال افتاد ٍ ردک شک پذیرفتن شرکت یٌ تَ راحتی بٌ رٍ تَ کٌ

 خَنٌ؟ ببری ننَ شٌ نی_

 باشٌ_

 خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدیو سکَت تَ

 بَد شايین

 سالم_

 شد تهَم باالخرى سالم،شَکا_

 چی؟_

 سَرا خَاستگاری بریو فردا شد قرار زدم حرف بابا با_

 ٍاقعا؟_
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  بیای باید يو تَ... خَشحالو خیلی.. ارى_

 کجا؟_

 دیگٌ گاریزنی؟خَاست نی گیج چرا_

 شايین نٌ_

 چی؟ ٍاسٌ_

 ذارم نهی پانَ باشن تَش نرد ٍ زن اٍن کٌ جایی_

 نانانن بابا ننظَرت_

 دقیقا_

 يستن نادرت ٍ پدر يا اٍن ٍلی_

 بیرٍن کرد پرت خَنٌ از چیزی يیچ بی ننَ کٌ نردی يهَن ی بچٌ.. بچشَنو يو نن ٍ_

 ٍلی_

 خداحافظ.. دارم کار فعال... گو نی بًش يو َدمخ بشین خَشبخت ٍاقعا سَرا با انیدٍارم.. شايین_

 

 بگٌ چیزی نداشتو ٍ کردم قطع سریع ٍ

 بگیرى گریو شد باعخ تهام این ٍ بَد پر دلو

 بکشو نفس درست ذاشت نهی يق يق کٌ جایی تا شد نی تر شدید گریو رفتٌ رفتٌ يهینطَر

 داد بًو ٍ اٍرد در داشبَرد از اب بطری یٌ ٍ شد خو ٍ کرد پارک خیابَن کنار ٍ ناشین عصبی انین

 بیاد جا نفست بخَر اب کو یٌ بیا_
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 داد بًو ٍ کند جعبش از کاغذی دستهال تا چند م بعد

 خَردم ٍ اب

 کرد خَب ٍ حالو کو یٌ

 شَکا؟؟يان؟؟ کنی نی اینطَری خَدت با چرا_

 گفت نی عصبی ٍلی ارٍم صدای با رٍ يا این

 رفتو در کَرى از دفعٌ یٌ

 زدن حرف بٌ کردم شرٍع لندب صدای با ٍ

 

 اصال.. اطرافیانو از این.. خانَادم از اٍن.. ننید حال این باعخ يا شها کنو؟؟یا نی چیکار خَدم با نن_
 شرکت این... بَدم غریبٌ یٌ برات پیش ناى دٍ تا نن.. چتٌ ٍقت چند این يست نعلَم.. تَ يهین
 نی کار چی نن با دارید نعلَنٌ.. يهتَن.. َت..  شايین.. ارشا.. نشکات.. سَرا.. ارام.. کَفتی

 خَاید؟ نی چی نن جَن از يست کنید؟نعلَم

 شدم پیادى ٍ کردم باز ٍ ناشین درى سریع ٍ

 شد کشیدى پشت از دستو کٌ رفتو نی راى تند تند داشتو

 ٍایسا_

 کن ٍلو_

 گفت ٍ کرد چشام قفل چشهاشَ ٍ گرفت بازٍيانَ جفت

 نن.. مخَا نهی چیزی تَ جَن از نن_
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 چی؟ تَ_

 ....._ 

 کنو تًیٌ برات بتَنو شاید.. ؟؟بگَ خَای نی چی نن کنی؟؟از نی قطع تَ حرف يی ٍقتٌ چند چرا_

 کنی انادش بتَنی کٌ نیست چیزی_

 چیٌ؟ پس_

 بردی ٍ دلو کٌ تَ نحل.... بیارم دست بٌ تَ دل خَام نی.. خَام نی رٍ خَدت نن_

 چی؟_

 ... دارم دٍست..نن.. شَکا_

 گی؟ نی داری چی_

 .. رٍ دلو حرف_

 باشند کردى ٍصل برق بًو انگار حرفاش این با

 نشستو جدٍل کنار ٍ ٍایسو نتَنستو

 شٌ نی قاطی دارى چی يهٌ چرا

 کردم قاطی ننو

 يام با بَد خَدم خاطر بٌ رٍ دیرٍز این کردم فکر... نٌ فکر بٌ یکی کردم فکر.. بگَ ننَ يٌ.. یعنی_
... بَدم ٍسیلٌ ارى... بَدم ٍسیلٌ ننو.. کنٌ حال عشقش با خَدش پیش استٌخَ نی اقا نگَ.. بَدی
 بَدم شدى يو دیرٍز... دٍنو نهی شَ چرا.. کنن نی نگاى ابزار یٌ چشو بٌ ننَ يهٌ... يهیشٌ نحل

 ... اقا بازی عشق ٍسیلٌ



 www.Novel98.com 135               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 شدم بلند ٍ برداشتو م کنار از ٍ کیفو

 زدم داد کٌ بگیرى دستهَ خَاست

 د نن بٌ_

 نزن ست

 گی؟ نی چی يست نعلَم.. شَکا_

 زنید؟ نی نفت حرف کدٍم ير دارید يا شها یا گو؟؟ نی چی نن_

 از پانَ کردم؟یا لهس بازا يَس این نحل کردم؟؟يا؟؟بدنتَ چیکار دیرٍز نن گی؟؟نگٌ نی رٍ اینا چرا_
 .. ٍلی. ..تَنو نی راحت خیلی.. بیارم دست بٌ رٍ تَ جسو بخَام اگٌ گذاشتو؟نن اٍنَرتر حدم

 زدم جیغ سرش بغض با ٍ کردم قطع شَ حرف

 صاحابو؟ بی بیاری؟؟نگٌ دست بٌ ٍ جسهو تَنی نی راحت چی؟؟خیلی دیگٌ_

 کردن نی تار ٍ دیدم ٍ ریختن نی جَر يهین يام اشک

 نیستن سرم باال باشن نادرم ٍ پدر باید جهلٌ از کٌ صاحابی شاید ارى_

 کردم اشارى آسهَن بٌ

 از رٍ نن حق کٌ دارم باٍر... دارم باٍرش کٌ يست خدا اسو بٌ کسی یٌ...  يست یباالی اٍن ٍلی_
 دیگٌ خدا بٌ... خَشیام... يام خندى... بچگیو... گرفتن ازم ناحق بٌ کٌ حقو يهٌ.. گیرى نی يهتَن
 رسیدى جام این بٌ دیگٌ.. شدم خستٌ

 دادم نشَن رٍ گلَم از قسهتی

 ندارم تحهل شدم خستٌ انین... وباش ادنا این بین خَام نهی دیگٌ_
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 نداشتو تعادلی افکارم تَ.. بَد شدى چو دٍنو نهی

 بَد ریختٌ بًو چی يهٌ

 باشٌ داشتٌ يَانَ کٌ داشتو کسی یٌ بٌ نیاز

 خدا جز بٌ

 نکنو فکر يیچی بٌ ٍ ش يا شَنٌ رٍ بزارم ٍ سرم کٌ یکی

 باشٌ انین اٍن شاید ٍ

 کنٌ نی نَازش رٍ پشتو دارى ٍ نشسی رٍ گذاشتٌ رٍ سرم االن کٌ کسی يهَن

 بَد شدى خیس نن يای اشک از پیرينش

 بَدم بغلش تَ فقط حرفی يیچ بی

 کردم خالی اٍن سرى دفعٌ یٌ ٍ بَدم پر جا يهٌ از کٌ بَد کردى درک حتها

 بَد تقصیر بی نن نقابل در بگو بخَام اگٌ کٌ اٍنی

 بَدم عاشقش نن کٌ کسی

 بَدم عاشق يو نن ارى

 نرد این عاشق

 بًش اطهینان برای کَيی شدى برام االن کٌ

 گفتو ٍ باال کشیدم ٍ دناغو

 ... ببخشید_

 گفت ٍ کرد ارٍنی ی خندى
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 چی؟ برای_

 نداشتی تقصیری تَ... زدم حرف بد بايات_

 

 ... دٍنو نی_

 کردم نگايش تعجب با ٍ کردم بلند ٍ سرم

 . ..شٌ نی نقصر عاشقٌ کٌ کسی ؟؟نگٌ گو نی درٍغ چیٌ؟؟نگٌ_

  گفتو ٍ زدم سینش بٌ نشتی

 ... پرٍیی خیلی_

 بانَ شها ی اندازى بٌ نٌ_

 ؟ بانَ گی نی بًو چرا_

 .... بانَ دٍنو نهی_

  إ-

 چیٌ؟ خب_

 ...._ 

 بانَ بگو دارم دٍست چَن_

 ..._ 

 بانَ دارم دٍست بگو دارم دٍست ٍ... ايا_

 بردم پناى خَدش بٌ خَدش از کشیدم خجالت
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 کردم نپنًا سینش تَ ٍ سرم

 ؟ بانَ کشیدی خجالت االن_

 ... نرض_

 سرم رٍ گذاشت ٍ چَنش ٍ خندید

 کردم نی حس سینش رفتن پایین باال با کشید نی کٌ ٍ عهیقی يای نفس

 بَد سفت سینش چقدر

 بَد عضلٌ کال

  گفتو خَدم با لب زیر

 .... بیابَنی غَل_

 چی؟_

  گفتو ٍ کردم بلند دٍبارى ٍ سرم

 يا؟_

 بیابَنی؟ غَل گفتی نن بٌ گفتی؟؟ چی_

 دیگٌ گفتو کٌ حتهايستی_

 ؟ چرا ٍقت اٍن_

 کٌ سفتٌ انقدر النصب.. سینت رٍ گذاشتو سرنَ نحال... دیگٌ نعلَنٌ خب_

 خندید نی بَد ٍایسادى فقط بیشعَر

 نٌ؟ یا داشتی دٍست سفتیشَ حاال_
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 بَدم شدى سرخ نطهئنن

 خجالت از نٌ

 عصبانیت از

 ... پستی.. خیلی.. خیلی_

 لطفتَنٌ نظر.. نهنَن_

 نخند کَفت_

 گفت ٍ کرد جهع زٍر بٌ خندشَ

 ناشین تَ بفرنایید فعال شها حاال.. چشو_

 نشست خَدشَ بست ننَ طرفٌ درى اینکٌ از بعد اٍنو.. ناشین تَ نشستو

 بریو؟ کجا خب_

 دیگٌ خَنٌ_

 نیست؟ گشنت تَ نگٌ_

 گشنهٌ خیلی کٌ دیدم زدم سری یٌ شکهو بٌ ٍقتی ٍ کردم فکر کٌ ذرى یٌ

 .. نخَردم صبحَنو.. گشنهٌ خیلی گفت شٌ نی.. يی_

 نخَردی؟ چی ٍاسٌ_

 نداشتو اشتًا_

 گفت ٍ کرد عَض تندرٍ

 داری خَنی کو دٍنی نی خَبٌ_
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 کنو؟ چیکار خب_

 یا بديکار نن بٌ چیز یٌ راستی_

 چی؟_

 تَ ٍلی دارم دٍست گفتو بًت نن_

 کردم سکَت

 بگو تَنستو نهی االن

 بَد شدى بتجا خَدم بٌ

 االن ٍلی

 بیرٍن اٍندم فکر از رستَران جلَی باتَقف

 دادم کباب سفارش نن اٍند گارسَن ٍقتی ٍ داخل رفتیو

 گرفت خَدش برای ٍ يهین يو انین

 بَد قشنگی سنتی رستَران

 بَد دیَاری آبفشان یٌ کنارش کٌ بَدیو نشستٌ ياش تخت از یکی رٍی نا

 بَد يهاينگ رستَران پردازی َرن با بَدن گذاشتٌ کٌ نالیهی آينگ

 شَکا_

 گفتو ناخَدآگاى

 جانو_

 لرزید دلو کٌ کرد نگام خاصی جَر یٌ
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 گفتو ٍ شدم جا بٌ جا جام تَ

 بگی؟ خَاستی نی چی.. بگَ.. خب_

 گفت ٍ کشید نَياش بین دستی عادتش طبق

 باش نن شرکت تَ بعد بٌ این از بیا گو نی_

 بدى ادانٌ تا کردم سکَت

 ؟؟نظرت يان.. باشیو يو پیشٌ تا نن شرکت بیا حداقل... کنی کار شٌ نهی دیگٌ کٌ کتٌشر  این تَ_
 چیٌ؟

 نیست نشکلی باشٌ... خَبیٌ فکر_

 داد تکَن سرشَ ٍ زد لبخندی

 شد صرف سکَت تَ دٍبارى ٍ اٍرد رٍ يا غذا گارسَن نَقع يهَن

 کرد حساب ٍ رفت خَردیو اینکٌ از بعد

 نشد بدل ٍ رد حرفی بینهَن زیاد

 رفت خَدش يو اٍنجا از ٍ خَنٌ رسَند ٍ نن

 افتاد زیادی يای اتفاق کٌ این با انرٍز

 بَد عهرم رٍزای بًترین از یکی ٍلی

 انین#

 بدم تغییر رٍ نسیرم شدم نجبَر ٍ زدن زنگ ستاد از کٌ بَدم خَنٌ راى تَ

  درگیرى العادى فَق فکرم ٍقت چند این
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 شَکا نخصَصا

 شَکا با رفتارم البتٌ ٍ

 شد بدل ٍ رد بینهَن انرٍز کٌ حرفایی این با

 دارى دٍستو خَندم نی ياش چشو از

 دارم؟ دٍسش ننو

 .. نعرٍفٌ نرد ترین سنگ بٌ ستاد تَ حتی کٌ خشکی پسر انین

 سنگیٌ نردى بٌ

  چًرى دٍ

 شٌ؟ عاشق تَنٌ نی

 .. نسلها

 چی؟ نسلها

 نٌ؟ نسلها

 ؟ باشی نباختٌ دلتَ نعلَم کجا از

 بَدى؟ درٍغ يهش انرٍزت حرفًای نعلَم کجا از

 .. شن خارج سرم از پَچ ٍ نزخرف افکار این تا دادم تکَن سرنَ

 سَرا#

 بیرٍن اٍندم بیهارستان از

 گذاشت خَاستگاری قرار انرٍز ٍاسٌ ٍ خَنهَن زد زنگ شايین نانان دیشب انگار نٌ انگار
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 شدم ناشینو سَار ٍ بیهارستان پارکینگ تَ رفتو

 خَرد زنگ گَشیو نَقع يهَن زدم ارتاست ٍقتی

 کرد نی خَدنهاییmy love ی کلهٌ دیدم کٌ صفحشَ

 کردم ٍصل تهاسَ ٍ زدم لبخندی

 سالم_

 چطَرى؟ عشقو احَال... خَدم خانو سالم_

 عالی شها لطف بٌ_

 ؟ ای خَنٌ االن_

 گردم برنی بیهارستان از دارم نٌ_

 بَدی؟ تانبیهارس تَ خَاستگاریت رٍز دٍ ساعت تا ٍاقعا_ 

 شدى؟ چی نگٌ.. خب ارى_

 خَنتَنیو راى تَ نا فقط يیچی_

 چی؟ ٍاسٌ ؟ چی_

 بیارید تشریف نايار ٍاسٌ يو بیاید خَاید نی حاال کٌ شها گفتن زدن زنگ گرام نادر... عشقو بلٌ_
 بزنن رٍ حرفاشَن قشنگ يا بچٌ کٌ بیاید يو

 شايین؟_

 جانو_

 ؟ بپرسو سَال یٌ_
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 بپرس تا دى شها_

  گفتو جیغ با

 ؟ خَاستگاری اٍندى اینطَری حاال تا خری خَاستگار کدٍم اخٌ_

 کرد قطع سریع ٍ فرستاد بَس یٌ تلفن پشت از بدى ٍ جَابو اینکٌ جای بٌ

 رٍندم خَنٌ سهت بٌ ٍ بیرٍن دادم حرصی رٍ نفسو

 نانان زقرن صَرت یٌ ٍ دیدم آدم ایل یٌ خَدم جلَی کردم باز درٍ ٍقتی ٍ رسیدم ربع یٌ از بعد

 ياش زنعهَ ٍ عهَ انَاع شَ بزرگ بابا شايین بابای نانان

 شدن نی نفر بیست قشنگ جهع سر

 کنٌ نی دعَت نايار کٌ اند يهٌ این دٍنست نهی صد در صد ننو نادر ٍ

 کردم علیکو سالم يهشَن با رفتو ٍ اٍندم در فکر از

 بَد لباش رٍ عَضی ٍ نرنَز لبخند یٌ کٌ شايین بٌ رسیدم تا

 سعی کشیدن درد حال در کٌ اٍردم فشار پاش بٌ ذرى یٌ فقط ذرى یٌ سانتیو يفت کفش ی پاشنٌ اب
 داشت ش لبخند حفظ در

  بَد اٍن کنار خالی صندلی تنًا

 پرسیدم ٍ نشستو

 نیَندى؟ چرا شَکا_

 داد جَاب ارٍم

 دٍنی نی کٌ دلیلی يهَن بٌ_ 
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 ايا-

 زدن نی حرف ٌنتفرق چیزای دربارى داشتن جَر يهین بزرگتريا

 گفتو ٍ شدم بلند

 کنو عَض لباسانَ برم نن بدین اجازى اگٌ_

 بزنید رٍ حرفاتَن شايین با ٍ برید بدى اجازى پدر اگٌ.. عالین کٌ لباسات عزیزم: شايین نانان

 اتاقت بٌ کن راينهایی ٍ شايین آقا دخترم.. ندارم حرفی نن: بابا

 گرفتو يا پلٌ سهت بٌ ٍ دستو ٍ زدم الکی لبخندى

 پستٌ چقدر این دٍنو نی کٌ نن

   بزنیو حرف ذارى نی این االن آرى

 اآلن يهین

 اٍند دنبالو ٍ پاشد ذٍق با سریع خیلی

 تَ برى بًش بگو خَاستو ٍ کردم باز ٍ اتاق درٍ ٍ باال رسیدیو

  چسبَند لبام بٌ لباشَ ٍ گذاشت سرم پشت دستشَ یٌ سریع کٌ

 بَسید نی سرى یک ٍ تند تند

 بَدى تشنٌ کٌ رانگا

 دیَار بٌ کَبید ارٍم کهرنَ ٍ اتاق تَ کشید ننَ

 کرد قفل ٍ بست درٍ دستش با ٍ

 کردم بَسیدنش بٌ شرٍع ٍ نَياش الی بردم ٍ دستو یٌ ننو
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  بَد شدى طَالنی ٍ عهیق ياس بَسٌ دیگٌ االن

 گفتو کٌ کرد جدا لباشَ

 شايین_

 نَند نصفٌ حرفو لبًاش دٍبارى گرفتن قرار با ٍ

 کرد جدا ٍبارىد

 بگو خَاستو نی_

 بَسٌ شیرین حس دٍبارى ٍ

 دارم دٍست خیلی_

 تخت رٍ شدیو پرت کندٍ دیَار از ننَ ٍ لبام رٍ گذاشت ٍ لباش نحکو حرفو این با

 کرد باز نَيانو کش حرکت يهَن با ٍ کند نَيام از ٍ شالو

 کرد گرفتن گاز ٍ بَسیدن بٌ شرٍع ٍ گردنو گَدی تَ کرد فرٍ سرشَ

 .. باال اٍند هینجَري

 فک

 چَنٌ

 لب دٍبارى ٍ

 کنٌ نی باز رٍ نانتَم يای دکهٌ دارى دستاش با کٌ کردم نی حس

 اٍرد در تنو از رٍ نانتَ ٍ بنشینو کرد کهک

 بَد تنو نشکی تاپ یٌ فقط ٍاالن
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 رى نهی تر اٍنَر حدش از دٍنستو نی

 کنٌ نهی کاری يیچ عرٍسی تا بَد گفتٌ بًو خَدش

 گرفت نی کام ازم ٍ کرد نی نَازش ٍ کهرم َستپ دستاش با

 گفت ٍ شد جدا کٌ اٍردم فشار سفتش يای سینٌ بٌ کو یٌ

 جانو_

 بزنیو؟ حرف خَاستیو نهی نگٌ آقا_

 گفت جا يهَن از ٍ گردنو تَ برد سرشَ

 ؟؟يا؟ بیاریو بچٌ تا چند یا باشٌ چجَری اٍل شب داری دٍست چی؟؟اینکٌ دربارى صحبت نحال_

  گفتو ٍ کهرش پشت دمز نشت با

 ننحرف بیشعَر_

 کرد فرٍ نَيام ٍ گردن تَ بیشتر سرشَ ٍ خندید

 شنیدم ٍ صداش

 بَد شدى تنگ نَيات عطر ٍاسٌ دلو_

 

 کشید عهیق نفس بعد ٍ

 اٍند لبام رٍ لبخندی حرکاتش این با

 شَکا#

 کردم حس شَنو رٍی ياشَ نفس گرنی
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 بَدم اغَشش تَ پشت از

 داد نی حرکت شکهو رٍی ارٍم رٍ دستش

 بستو رٍ يام چشو

 لبام رٍ گذاشت لباشَ ٍ برگردٍند ٍ سرم

  کشیدم جیغ ياش چشو دیدن با ٍ کردم باز ٍ يام چشو

 بَد انین اٍن

 بَدن خَن کاسٌ چشهاش ٍلی

 نن خدای

 .... 

 نشستو ٍ پریدم خَاب از زنَن نفس

 کردم نگاى ٍ برم ٍ دٍر

 بَد بردى خَابو تخت رٍ ننو ٍ بَد خَدم اتاق

 شدى شب بَد نعلَم آسهَن رنگ از

 دادم جَاب ٍ نیخَرد زنگ داشت کٌ ٍ گَشیو

 الَ_

 خَبی؟... سالم_

 ارى.. ا_

 ؟ یٌ اینطَر صدات چرا پس نطهئنی_
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 دیدم بد خَاب فقط_

  انشااهلل خیرى_

 انین؟ انشاهلل_

 جانو؟_

 کجایی؟ االن_

 ؟ گرفتٌ یار دٍری از ؟؟دلتَن بانَ چطَر

 ٍاقعا ٌن.. چندش..  اى_

 خَنت جلَی_

 پرسیدم جدی_

 بانَ گفتو جدی ننو_

 زنگ نَقع يهَن ٍ

 خَرد ٍاحد

 رفتو در سهت بٌ سریع ٍ کردم قطع ٍ گَشی

 بلٌ دیدم کٌ کردم نگاى چشهی از

 آقاست خَدى

 کردم باز درٍ ٍ زدم کهر بٌ دست

 بدی خبر یٌ بیای اینکٌ قبل نباید_

 بدم خبر کٌ زنو نی زنگ دارم يی پیش ساعت یٌ از ینیدب نی بکنید نحترم گَشی بٌ نگاى یٌ ٍاال_
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 تَ؟ بیام يست اجازى حاال.  . اٍندم خَدم شدم نگرانت ی نداد جَاب

 تَ بیاد کردم اشارى ٍ فرستادم گَشو پشت رٍ نَيام

 خبر؟ چٌ_

 سالنتی_

 داشتی؟ کاری_

 بگو بًت نن گفت... بَد شلَغ سرش ارام.. پریرٍز اتفاق ی دربارى_

 شنَم نی... کن تعریف ...خب_

 بزارم چایی کٌ رفتو اشپزخَنٌ سهت بٌ ٍ

 تَضیح بٌ کرد شرٍع ٍ اٍند دنبالو

 شدى نعلَم کٌ يو يا استاد از یکی ٍ... دانشگاى رفتی شها کٌ شٌ نی شرٍع اٍنجایی از داستان_
 یٌ تَ کار ادپیشنً شها بٌ اب اٍنَر شدى شَت ٍ بستٌ فلنگَ االنو ٍ بَدى کاسٌ یٌ تَ اینا با دستش
 بٌ اٍنجام... بَدن اٍردى در خانَادتَ ٍ خَدت تَی تٌ تهام چرا؟؟چَن... دى نی ٍ نعرٍف شرکت
 ازت بازم ننَ طراحیای بٌ زنی نی گند خَب خیلی ٍ نیشٌ تعریف کارات از ٍ شی نی استخدام راحتی
 ... شٌ نی تعریف

 

 بَد نشستٌ خَری نًار نیز صندلی یرٍ کٌ پشتش زدم نشت با ننو ٍ خندید رسید کٌ جاش این بٌ

 بیشعَر_

 بٌ ٍ بندازن گیرش نناسب فرصت یٌ تَ بتَنن تا شد تقدیر بسیار کار تازى دختر این از ٍ ارى_
 شٌ ازاد بدید پَل قدر فالن گرفتیو گرٍگان دخترتَنَ نا ارى.. بگن خانَادش
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  گفتو ٍ زدم ی پَزخند

 نبَد نًو يو ذرى یٌ براشَن نطهئنن... دادن حتها يام اٍن_

 کرد بغلو پشت از کٌ بَد اپن رٍ دستام

 سرت تَ اٍند نزخرف ای فکر این تَ کٌ باز_

  زدم تلخی لبخند

 نی دست رٍ يهٌ از.. باٍرم زٍد ٍ سادى خیلی نن... خَردم دست رٍ اینام از... چیٌ دٍنی نی.. انین_
 از اینکٌ از ترسو نی.. ترسو نی... دٍستام.. یام ندرسٌ يو... اطرافیانو بیشتر از.... خانَادم از.. خَرم
 بخَرم دست رٍ يو تَ

 داد اپن لبٌ بٌ رٍ تکیو ٍ برنگردٍند حرفو این با

 بَد کردى جذابش خیلی این ٍ بَد پیشَنیش رٍ بدی اخو

 دی؟ نی نن تحَیل چیٌ چرتا گی؟این نی چی داری يست نعلَم_

 چکید گَنو رٍ قطرش اٍلین ٍ بَد گرفتٌ بغضو

... کنٌ نهی ٍلو ٍ چسبٌ نی ٍ ادم یقٌ یاد نی... نیست ادم خَد دست کٌ ترس... گو نی درٍغ ٌنگ_
 دٍستو کنو نی فکر کٌ کسی تنًا کٌ این از... باشٌ درٍغ يا لحظٌ این کٌ این از... اینٌ از ترسو ننو
 بار ير.. بار چند اٍنو ..شکستٌ قلبو نن انین... برى بین از قلبو کٌ این از... باشٌ نداشتٌ دٍستو.. دارى

 بخدا... ندارم تحهل... نشکَنش دیگٌ تَ... شکست دیگٌ تلنگر یٌ با باز بچسبَنو ياشَ تکٌ اٍندم
 ... ندارم

 

 شد نی بیشتر گریهو يق يق زدم نی کٌ حرفی ير با
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 کرد نَازش رٍ نَيام ارٍم ٍ سینش ٍ دستش بین گرفت ٍ سرم

 کٌ حسی کٌ.. نیست درٍغ يا لحظٌ این از کدٍم يیچ کٌ... کاشَ  نردٍنٌ قَلٌ... دم نی قَل.. باشٌ_
 تَ کنار در بَدن بٌ عشق.. عشقٌ... يهش ی يهٌ.. يهش... نیست يَس ٍ حرص دارم بًت نن

 کرد نگاى يام چشو تَ ٍ کرد بلند ٍ سرم

 انین#

 .. گرفتهش بغلو تَ پشت از حرفاش با

 چرا دٍنو نهی

 چطَری

 یدلرز دلو يقش يق صدای با ٍلی

  چیزی یٌ

 ریخت فرٍ تَش جَری یٌ

 بَد چی دٍنو نهی

 بَدم نکردى تجربش حاال تا چَن

 بَد بخش لذت ٍلی

 کنو نی چیکار دیگٌ نفًهو کٌ شد باعخ این ٍ

 گو نی چی

 کنو نی رفتار چطَری

 بَد راست يهش کٌ دٍنو نی اینَ فقط ٍ
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 گذشتٌ برعکس

 ! خَاستهش نی ٍاقعا شاید

 

 شَکا#

 

 خب؟ کنارتو بیفتٌ کٌ اتفاقیو ير بشٌ چی ير دارم دٍست نن نبدٍ اینَ شَکا_

 دادم تکَن ٍ سرم

 نشست نَيام رٍ بَسش کٌ

 گَنو رٍ

 پیشَنی رٍ

 نٌ لب ٍلی

 گفت ٍ کشید لبام رٍ انگشتشَ کٌ خَند ٍ فکرم انگار

 باشی خانَنو کٌ ٍقتیٌ برای فقط يا این_

 لذت نٌ دارى حرنت دختر یٌ

 انین؟_

 انین جان_

 بَد قتشٍ دیگٌ

 اٍردم زبَنش بٌ پس
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 دارم دٍست_

 کشید راحتی نفس حرفو این با

 برداشتو دٍشش رٍ از ٍ سنگین بار یٌ کٌ انگار

 شنیدم زنزنشَ بغلشَ تَ گرفت ٍ سرم

 خانَنو بیشتر نن_

 کردم قفل کهرش پشت دستهَ ٍ گذاشتو سینش رٍ ٍ سرم

 گها نی_

 بگَ_

 يیچی_

 دیٍَنٌ_

 ٌدیگ شدم دیٍَنٌ تَ عشق از_

 گفتو ٍ کردم جدا بغلش از خَدنَ

 کنیو؟ چیکار االن خب_

 ببینیو؟ فیلو چیٌ نظرت_

 فیلهی؟ چٌ_

 بگی شها چی ير_

 دٍنو نهی_

 رفتو دنبالش ننو نشست رٍش ٍ رفت تلَزیَن جلَی نبل سهت بٌ
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 کنیو فکر تا بشین اینجا بیا فعال_

 کرد اشارى بغلش بٌ ٍ

 خندید کٌ خندیدم

 خندی؟ نی چی ٍاسٌ_

 خندی نی تَ َنچ_

 گفت دقیقٌ چند بعد کٌ بغلش نشستو

 شَکا_

 بلٌ_

 گفت ٍ سهتو کرد ٍ رٍش

 بزنیو حرف بیا.. بیخیال ٍ فیلو_

 دربارى؟_

 شد جدی کردم حس

 شی نن نال زٍدتر خَام نی نن_

 کنیو عقد

 بگیریو عرٍسی

 پدر اجازى بدٍن ٍلی_

 کنو خاستگاریت بابات از بیام خَام نی يهینٌ حرفو يو نن_

 انین؟ گی نی چی_
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 نشکات بٌ برى خَاد نی ارشايو عرٍسی تا صیغن سَرا ٍ شايین االن بهَنٌ تَنٌ نهی کٌ يهینجَری_
 دارى دٍسش بگٌ

 دارى؟ دٍسش نگٌ ٍا_

 داد ادانٌ ٍ خندید

 گفتٌ نن بٌ فقط فعال ارى_

 باشٌ عَضی تَنٌ نی چقد ادم یٌ_

 ای خَام نهی... گفتو نی داشتو حاال_

 باشٌ نطَری

 بیرٍن انداختن خَنٌ از ننَ کنیو؟؟اٍنا چیکار گی نی تَ_

 دستاش بین گرفت دستهَ

 تایی دٍ گو نی خب؟؟نن... پیشتو بشٌ چی ير يهیشٌ.. گو نی بازم گفتو بًت بار یٌ... شَکا_
 بریو پاشَ االن اصال... پیششَن بریو بگیریو ٍ يو دست

 انین؟ گی نی چی_

 دارم ستدٍ نن شَکا... بریو االن گو نی_

 ٍ اشتبايٌ.... يا کردن لهس يهین... کنو نی سَاستفادى ازت دارم کنی حس خَام نهی... عاشقتو
 ظاير بٌ اینکٌ با... خَنو نی ٍ چی يهٌ چشهات از نٌ؟؟نن نگٌ.. دى نی بًت بدی حس نطهئنن
 ... نعلَنٌ چی يهٌ يات چشو اٍن تَ انا.. نایلی خَدتو

 

 دارم دٍستش اینکٌ با گفت نی راست
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 يا نزدیکی این داد نی بًو بدی حسٌ یٌ ٍلی

 گناى حسٌ

 بار یٌ يو شیَن بار یٌ نرگ... خَب دختر شَ حاضر پاشَ پس_

 نکنن؟ قبَل اگٌ_

 باشٌ؟... کنن قبَل کٌ شو نی پاپیچشَن انقدر نکردنو اگٌ... کنن نی انشاهلل_

 باشٌ_

 افرین_

 اتاقو تَ رفتو پاشدم

 شنیدم صداشَ کٌ

 بانَ بشی عرٍس قرارى پَشیاب رٍشن رنگ_

 لبام رٍ اٍند حرفش این با لبخندی

 نداشتو نشکلی نَضَع این با نن

 باشی؟ داشتٌ نشکل باياش ازدٍاج با باید چرا داری دٍست رٍ یکی ٍقتی

 عرٍسی نٌ خَاستو نی نانزدی نٌ نن

 داشت پدر نحال نرد اٍن رضایت بٌ نیاز کٌ خَاستو نی چندان نٌ نًریٌ با سادى عقد خطبٌ یٌ فقط

 ترسَند نی ننَ این ٍ

 بیافتٌ؟ خَاد نی اتفاقاتی چٌ بعد بٌ شب يفت ساعت از انشب کٌ

 بَدن تلخی سراسر نن برای فقط خانَادى این
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 تلخ خاطرات

 بیزارم تکشَن تک از ٍ

 شدم آنادى کٌ دیدم اٍندم در فکر از ٍقتی

 سفید شلَار ٍ شال ٍ ستش کفش ٍ کیف با ای فیرٍزى خَشرنگ ی نانتَ یٌ

 کرد نی نگام نحَ لبخند یٌ با داشت ٍ بَد ٍایسادى اتاق در دم يو انین

 شدم؟ خَب_

 اٍند سهتو بٌ ٍ برداشت چارچَب از رٍ تکیش

 نن عرٍس تازى... بَدی عالی يهیشٌ شها_

 خارج خَنٌ از دٍ ير ٍ برداشتو ٍ کلید رفتو در سهت بٌ ٍ زدم پسش ٍ کشیدم خجالت حرفش این با
 شدیو

 شدیو خالی اسانسَر ٍسَار

 ؟! انین_

 بانَ؟ بلٌ_

 ترسو نی_

 گفت ٍ بغلش کشید بَدم کنارش کٌ ننَ

 خب؟... شٌ نی درست بخَايد خدا اگٌ چیزی ير..... نترس يیچی از پیشتو نن ٍقتی_

 شدیو سَار ٍ رفتیو انین ناشین سهت بٌ يو نا ٍ ایستاد آسانسَر کٌ دادم تکَن ٍ سرم بغض با



 www.Novel98.com 159               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 تزریق سلَالم تک تک بٌ زيرنار نحل استرس شدیو نی تر نزدیک نحس ی خَنٌ اٍن بٌ ٌک لحظٌ ير
 شد نی

 رسیدیو خَنٌ اٍن درى جلَی ساعت نیو از بعد تا

 بشو پیادى کرد کهک ٍ کرد باز ننَ سهت درى اٍند بعد شد پیادى انین اٍل

 گفت ارٍم گَشو زیر ٍ

 نباش نگران_

 شد نهی ٍلی نباشو خَاستو نی

 بَد نگًبان پر کٌ در جلَی ورفتی

 شناختو نی يو يهشَن

 بَدن خَر الشٌ شغال یٌ کدٍم ير

 بَدیو شدى جدی انین يو ٍ نن يو

 بیشتر اٍن ٍ

 بیشتر خیلی

 کنٌ باز درٍ کٌ گفتو یکیشَن بٌ رٍ

 ندادن اجازى اقا انا نتاسفو_

 ؟؟! کدٍنشَنٌ ننظَرت_

 پدرتَن_

 ندى ادانٌ گفت نی کٌ دستو بٌ انین ارٍم فشار با کٌ بگو چیزی خَاستو
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 کردم ش تهَم

 کرد شايین شهارى گرفتن بٌ شرٍع ٍ دیَار گَشٌ برد ٍ کشید نَ دست

 ٍرٍدنَن ی اجازى ٍ کنٌ صحبت پدر با کٌ گفت بَدن خَنٌ داخل سَرا با کٌ باياش صحبت از بعد
 شد دادى

 داشت زیادی ی فاصلٌ نسبتا کٌ شدیو نانندی جادى راى ٍارد

 شدن جهع جَن اقا خَنٌ يهٌ االن ودٍنست نی

 کردم کج سهت اٍن بٌ يهَ را پس

  کرد باز درٍ خدنتکار

 زندگی ی ديندى نَید يَاش ٍ بَد بًار

 بَد نن جدید زندگی ديندى نَید بًار این شاید

  فرستادم يام ریٌ داخل بٌ رٍ زیبا فصل این يَای عهیق نفس یٌ با

 دیوش سالن ٍارد کٌ بَد انین دست تَ دستو

 بَدن نشستٌ يهٌ زدم نی حدس کٌ يهَنطَر

 چی؟ ٍاسٌ

 دٍنو نهی

    نن تحقیر ٍاسٌ شاید

 شنیدیو جَاب تَک ٍ تک کٌ دادیو سالم يو با دٍ ير

 گفتو تبریک بًش نانزدیشو کٌ کرد رٍبَسی بايام اٍند نَن سهت بٌ ٍ پاشد سَرا فقط
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 يا؟ بچٌ کنید نی چیکار اینجا شها_

 فًهی نی کن صبر_

 نزدیو حرفی دیگٌ پدرم صدای با

 اٍردی؟ خَدت با چی ٍاسٌ رٍ پسرى این... خَنٌ این تَ اٍندی چی ٍاسٌ_ 

 

 شد نانع انین صدای کٌ بگو چیزی خَاستو ٍ نشَندم پیشَنی رٍ اخهی

 کنیو ازدٍاج خَایو نی_

 شد قلبو ٍارد نیخ یٌ نحل نرد اٍن پَزخند

 چی؟؟ کٌ خب_

 دارى شها رضایت بٌ نیاز دٍنید نی کٌ يهَنطَر_

 گفت ٍ شد جا بٌ جا کهی بَد رٍش کٌ سلطنتی نبل رٍ

 ندارم نَضَع این با نشکلی نن_ 

 نیفتادى اینکٌ نحل کٌ نیافتٌ لج سر خَاستو نی فقط نٌ یا نًهو براش کٌ نبَد نًو برام

 فقط_ 

 چی؟ فقط_

 ... برى خاندان این ٍیابر خَام نهی... باشید نداشتٌ گرفتن عرٍسی ٍ جشن خیال کٌ انیدٍارم فقط_

 

 اٍندم حرف بٌ خَدم ٍ نکردم تحهل کٌ بزنٌ حرفی خَاست انین
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 این عضَ از کدٍم ابرٍریزی؟يیچ گید نی نن بٌ کٌ کردم چیکار ابرٍتَن ٍ شها با حاال تا نن نگٌ_
 دٍنی نی بیرٍن انداختی خَنٌ از ننَ کٌ شبی اٍن! يان؟ کردم؟ نن فقط نکردى ابرٍریزی خانَادى

 ... خدا انَن بٌ کردی ٍل چیز يیچ بی ٍ دختر یٌ شب دى اٍند؟ساعت نی سرم بالیی چٌ شتدا

 کردم جهع انین بغل تَ خَدنَ زد سرم کٌ دادی با

 نٌ؟ یا کنین عقد خَاین نی_

 

 پ حرف... ساکت پس_

 کنٌ تهَم يارٍ این کارى بیاد بگَ عاقد بٌ بزن زنگ شايین.... نزنین پیش ٍ س

 

 بزنٌ زنگ فتر پاشد شايینو

 بَد انیدی یٌ دلو تٌ بازم احهق یٌ نحلٌ... بگَ ننَ

 یایو نی اینکٌ

 کیٌ؟ پسرى این گٌ نی

 دارى؟ دٍست

 چیکارست؟

 دیدیش کجا اصال

 اٍندین؟ تنًایی چرا

 ندارى؟ خانَادى نگٌ
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 راضیی؟ خَدت اصال

 داری؟ دٍسش

 کنٌ؟ نًرت خَاد نی چقد

 کنٌ؟ نراقبت ازت چشهاش نحل دى نی قَل

 شد؟ چی یٍل

 يیچی بٌ يیچی

 کرد قبَل سریع

 کنن باز سرشَن از ننَ خَان نی انگار

 نباشو بار سر براشَن دیگٌ خَان نی

 نشٌ بلند نبَد خَدم دست کٌ ای گریٌ صدای تا گرفتو دينو جلَی ٍ دستو

 زدن حرف بٌ کرد شرٍع ارٍم ٍ بغلش کشید ننَ انین

 

 ننَ شیو نی فقط.. شیو نی يو نال دیگٌ کن فکر این چی؟؟بٌ ٍاسٌ گریٌ.. باش ارٍم... ششش_
 نی يانَن بچٌ عاشق... شیو نی دار بچٌ... کنیو نی شرٍع ٍ قشنگ زندگی یٌ... نَن دٍتا فقط... تَ

 باشٌ؟... کن فکر اینا بٌ... شٌ نی بیشتر تَ ننَ بین عشق رٍز ير... شیو

 دادم تکَن حرفاش تایید برای ٍ سرم

 

 شدن سالن ٍارد عاقد ٌی با شايین بعد ربع یٌ



 www.Novel98.com 164               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 گفت ٍ کرد علیک سالم يهٌ با

 کدٍنند؟ دٍناد عرٍس خب_

 گفت کٌ کردیو سالم ٍ شدیو پا يو با انین ننَ

 بفرنایید.. شٌ جاری خطبٌ تا بنشینید بفرنایید انشاهلل سالنتی بٌ_

 داد ادانٌ کٌ نشستیو

 باشن؟ شايد خَان نی کیا_

 باشن ان عقد شايد کٌ شدن بلند ارشا ٍ شايین

 کنو نی عقد دارم شد نهی باٍرم اصال

 انین با يو اٍن

 عاشقشو کٌ کسی

 سابید قند کسی نٌ گرفت تَر سرم باال کسی نٌ

 داشتن لب بٌ لبخند جهع این تَ کٌ کسایی تنًا

 بَدن سَرا ٍ ارشا ٍ شايین

 کرد خطبٌ خَندن بٌ شرٍع عاقد

 شدم نهی نیخَند کٌ عربی ای نتن نتَجٌ

 اهلل کالم جلد یک نًریٌ با تًرانی انین اقایی دائو عقد بٌ را شها ٍکیلو ایا سلطانی شَکا دٍشیزى_
 ... بیاٍرم در ازادی بًار تهام سکٌ يزار ٍ نبات شاخٌ صد.. نجید
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 نن ٍ کرد تایید چشهاش کردنٌ بستٌ ٍ باز با کٌ کردم نگاى انین بٌ ٍ کردم تعجب يا سکٌ تعداد از
 دادم جَاب اٍل دفعٌ يهَن

 ... بلٌ_

 انضا کلی ٍ يا شناسنانٌ دادن بعد ٍ رفتیو ٍ داد رٍ بلٌ يو انین

 بیرٍن اٍندیو لعنتی ی خَنٌ اٍن از سادى خداحافظی یٌ با

 بَسید نی جانَ یٌ بار یٌ لحظٌ چند ير.. بَدیو يو بغل تَ کانل تقریبا

 شَنٌ

 گردن

 گَنٌ

 زد نی قشنگ ای حرف کلی ٍ

 نبَد ناراحتی ٍقت دیگٌ

 يستو ٍ باشو خَشحال باید

 شدیو ناشین سَار

 بریو؟ کجا خانهو خب_

  گفتو ٍ خندیدم

 بگٌ نَن اقا جا ير_

 دلبریات این قربَن اقاتَن_

 نکنٌ خدا عٌ_
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 ؟ خَبٌ... نن خَنٌ ببریو کٌ کن جهع ٍ ٍسایالت بریو اٍل پس خب_

 باشو اٍن ی خَنٌ تَ باید دیگٌ گفت نی راست

 بریو.. عالیٌ_

  کردیو جهع ٍ ٍسایل تهام يو کهک با ساعت یٌ عرض در ٍ رفتیو يو با

 دادم پیام ارشا بٌ ٍ گلدٍن یٌ تَ گذاشتو رٍ ٍاحد کلیدى

 بَد شدى بزرگ ٍ کَچک چهدٍن تا دٍ يام ٍسایل

 برداشت رٍ تاش دٍ ير کٌ

 نن بٌ بدى رٍ یکیش حداقل انین_

 دیگٌ بریو خَایو نی آسانسَر با.. بیا خَاد نهی_

 شدیو سَار ٍ صندٍق پشت گذاشت رٍ يا چهدٍن انین شدن پیادى از بعد ٍ شدیو سَار

 .. چندى؟نٌ ساعت االن خب_

 خرید؟ بریو بازى جایی االن نظرت بٌ_

 بریو ارزى نهی... بندن نی دیگٌ ساعت یٌ باشٌ بازم_

 

 ؟؟يان؟ خَبٌ... بریو فردا کٌ بخَریو شام بریو پس_

 عالی_

 گفت ٍ بَسید ٍ گَنو ٍ شد خو

 شدیو يو نال شٌ نهی باٍرم اصال شَکا نَال بٌ شقتوعا_
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 شٌ نهی باٍرم ننو_

 انین_

 انین جان_

 باشٌ انقدر خَام نهی نن بَد؟ زیاد قدر اٍن نًریٌ چرا_

 نًریٌ انقدر ٍ.. دن نی ايهیت فقط نادیات ٍ پَل بٌ اٍنا کٌ دٍنو نی اینو ٍ.. عزیزم دٍنو نی_
 قلبهٌ دنگ شش تَ بٌ نن اصلی نًر ٍگرنٌ... بگن چیزی تَننن لحاظ این از بعدا حداقل کٌ گذاشتو

 بانَ

 کردم نی نگاش داشتو لبخند با جَری يهین

  گفتو ٍ خندیدم بیشتر رٍ نن خَردی.. باشی داشتٌ جا شام ٍاسٌ بزار حداقل.. کٌ شدم تهَم_

 ؟.. حرفیٌ.. بخَرنت دارم دٍست.. عشقهی_

 .. نا نداری راضاعت خَردنت کال نن بعدا ٍلی.. ٍاال نٌ_

 بَدم شدى سرخ خجالت از االن نطهئنن

 نباش نگران شها.. خَریو نی خجالتتَنو_

 يیزی ٍ بیشعَر ٍ عَضی خیلی_

 بانَ لطفتَنٌ نظر_

 داشت نگٌ فَدی فست یٌ جلَی

 ... غذا بریو_

 شدیو ٍارد يو با ٍ گرفت دستهَ
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 داشت زندگی گرنای دستش

 اٍند نی نا االن بٌ کٌ افتادم دلنَشتٌ یٌ یاد

 

 باشو نن يایت نَج کٌ باش اقیانَسی تَ»

 بتازم يهرايت خرٍشت ٍ جَش ير با

ٍ 

 ديو نَازش ارام را تنت ات عاشقانٌ ارام يای غرٍب با

 «دل بانَی

 گفت ٍ برداشت نیز رٍی از رٍ ننَ

 عزیزم؟ خَری نی چی خب_

 چطَرى؟ پیتزا_ 

 خَبٌ؟ نخصَص پیتزا تا دٍ پس_

 عالی_

 اٍردن بعد ربع ٌی دادٍ سفارش

 شنیدم رٍ صداش کٌ خَردیو نی داشتیو

 شَکا؟_

 جَنو_

 بگیریو عرٍسی خَام نی_
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 بگیریو؟ عرٍسی بخَایو يست ؟کی گی نی چی_

 فردا ایران بیان ناى یٌ قرارى دادم خبر بابام نانان بٌ ننو گیریو نی کَچک جشن یٌ يا بچٌ يهین_
 گلَم پرید نَشابٌ حرفش این با رسن نی يو

 گفتو کٌ اٍند جا نفسو دقیقٌ دٍ دبع

 ندیدم حاال تا رٍ اٍنا نن فردا؟؟اصال چی_

 ندارى اشکال_

 شدن عاشقت نن يای تعریف با ٍ دیدن رٍ عکست کٌ اٍنان نًو

 نگفتی؟ چیزی نن بٌ چرا پس_

 شدی کٌ شی سَرپرایز خَاستو نی_

 شدی پست رٍزى چند این تَی چقدر سَرپرایز ٍ نرض_

 گفت ٍ خندید

 دیگٌ گٌدی_

 گرفتو استرس گفتی طَری این_

 ببینی؟ رٍ عکسشَن خَای نی نیستن کٌ خَرخَرى لَ لَ اخٌ چی ٍاسٌ استرس_

 گفت ٍ سهتو گرفت بعد رفت ٍر باياش یکو ٍ آٍرد در ٍ گَشیش کٌ دادم تکَن تند تند ٍ سرم

 يست بقیشَنو بزن راست سهت بٌ يان اینا_

 پرسیدم ٍ دستو گرفتو رٍ گَشی

 چیٌ؟ َناسهاش_
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 نايک نانانهو رضا بابام_

 قشنگٌ_

 کردم نی نگاى ياشَن عکس بٌ

 بَدن نَندى جٍَن ٍ نداشتن باالیی سن

 بَد جذاب اٍن کٌ بَد رفتٌ باباش بٌ انین انا بَد خَشگل خیلی نانانش اینکٌ با

 بَد دختر یٌ عکس یکیش تَ کٌ دیدم نی يارٍ عکس داشتو جَر يهین

 پرسیدم ٍ سهتش گرفتو

 کیٌ؟ نای_

 آٍا خَايرنٌ_

 داری؟ خَاير نگٌ_

 حانلست نايٌ دٍ االنو کردى ازدٍاج ترى کَچک نن از سال سٌ ارى

 یاد؟ نی يو ناز؟؟آٍا چٌ اخی_

 زیاد احتهال بٌ_

 خَب چٌ_

 باشٌ جشن فردا پس کٌ خرید بریو فردا ، پس_

 نبَد نیازی ٍلی باشٌ

 داد جَاب ٍ دستاش تَ گرفت ٍ دستو

 حرفیٌ؟ خَنو ببرم عرٍس لباس با ٍ عرٍسو رمدا دٍست نن ٍلی_
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 بَسید ٍ دستو رٍی بعد ٍ

 زدی شها يارٍ حرف ی يهٌ نیست حرفی نٌ_

 ؟ خَردی_

 ارى_

 بریو؟ پس_

 بریو_

 شدیو ناشین سَار دٍبارى ٍ شدیو خارج اٍنجا از

 شد پارکینگش ٍارد کٌ رسیدیو بزرگ خیلی ی طبقٌ دى اپارتهان یٌ جلَی ندتی بعد

 برداشت رٍ چهدٍنا ٍ رفت بعد ٍ کرد پارک هتیقس یٌ تَ

 فشرد ٍ دى طبقٌ ٍ شد آسانسَر سَار کٌ رفتو دنبالش ننو

 گفت ٍ انداخت کلید کٌ رسیدیو دقیقٌ چند بعد

 بانَ بفرنا_

 یٌ سالن از گَشٌ یٌ فقط کٌ کردم نی نگاى بَد اجاجیٌ از خالی کٌ بزرگی خیلی ی خَنٌ بٌ تعجب با
 بَد فرش

 يیچی دیگٌ بعدش

 خالیٌ؟ جا این چرا_

 بچینی ٍ خَدت ٍسایل خَدت خَاستو کردن تهیزش دادم خریدم پیش يفتٌ دٍ رٍ جا این_
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 تا کنیو انتخاب انشب اگٌ.. برسٌ دیگٌ ساعت نیو کنو فکر. بیاد گفتو دکَرایَ کٌ دٍستو بٌ يو االن
 شٌ نی کانل فردا پس

 گذاشت دستشَ یٌ نیفتو اینکٌ ٍاسٌ کٌ شبغل تَ کردم پرت نحکو ٍ خَدم شد تهَم حرفش ٍقتی
 کهرم پشت

 خَبی تَ چقد_

 بانَ شها اندازى بٌ نٌ_

 بَسیدم رٍ گَنش سریع بعد ٍ کردم نگاش

 گفت ٍ خندید

 يا نیخَاد شیطَنی دلت اینکٌ نحل_

 لبام رٍ گذاشت ٍ لباش بعد ٍ بست درٍ ٍ تَ داد يلو کٌ کردم نگاش جَری يهین

 بَسو اٍلین

 زد نی بَسٌ آرٍم

 کردم يهرايیش ٍ گردنش پشت گذاشتو نَ دست ننو ندتی بعد

 پیشَنیو بٌ چسبَند ٍ پیشَنیش ٍ شد جدا کٌ اٍردم نی کو نفس داشتو دیگٌ

 زدم لبخند نتقابال ننو کٌ زد لبخند

 دارم دٍست_

 بیشتر نن_

 کَتاى بَسٌ یٌ
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 عاشقتو_

 بیشتر نن_

 دیگٌ بَسٌ یٌ

 زندگیهی_

 بیشتر تَ_

 گفت ٍ ندیدخ ٍ زد بَسٌ یٌ

 يا شدی شیطَن_

 دیگٌ دیگٌ

 ؟ کنی نی نسخرى ننَ_

  ٍاال نٌ_

 گفت ٍ بغلش تَ گرفت ٍ سرم

 رٍ زبَن فردا پس تا دادم جفتهَن دست کار ٍ دادم دست از ٍ تحهلو دیدی دفعٌ یٌ نکن طَری این_
 نکن اذیت انقدر يو نن بزار جگر

 ذاشتوگ سینش رٍی پیراين رٍی از بَسٌ یٌ ٍ خندیدم عشق با

 خَرد زنگ آیفَن کٌ بدم ٍ جَابش خَاستو

 نظرت؟ بٌ کیٌ_

 دکَرایَى حَاس خَش خانو_

 کنو درست نَ رٍسری نن تا کن باز درٍ برٍ خب_
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 کنٌ باز درٍ رفت ٍ گذاشت نَيام رٍی ای بَسٌ

 بَدن خَدش يهسن نرد تا چند

 کردن سنجی نظر بٌ شرٍع تبریک ٍ پرسی احَال ٍ سالم بعد ٍ تَ اٍندن

 نبل ای قًَى شیری سلطنتی ٍ طَسی آبی راحتی نبل دست یٌ کٌ شد این بر تصهیو سرم آخر

 ای نقرى الکتریکی ٍسایل

 نشکی يا کابینت

 شد نختلفی يای طرح يام خَاب اتاق تا سٌ ٍاسٌ ٍ ياش قسهت بعضی بشٌ دیَاری کاغذ دیَاريام
 شد سفید خَاب سرٍیس نشترکهَن اتاق کٌ

 خَابیدیو ٍ انداختیو پتَ نتری نٌ فرش يهَن رٍی وي نا رفتن کٌ يا اٍن

* 

 کردم باز يانَ چشو تایید نی پنجرى از کٌ شدیدی نَرى با صبح

 بخیر صبحتَن خَاب خَش خانو بٌ_

 کنٌ نی نگاى رٍ نن دارى ٍ دادى تکیٌ آشپزخَنٌ اپن بٌ آنادى کٌ کردم نگاى انین بٌ

 مداد جَاب خَابالَدی صدای با ٍ نالیدم چشهانَ

 خبرى؟ کجا؟چٌ سالنتی بٌ.. بخیر صبح_

 عرٍسی خرید بریو کٌ شَ آنادى پاشَ يو شها_

 گفتو ٍ نشستو جام تَ يا زدى شک نحل جهلٌ این شنیدن با
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 شد دیرنَن انین ٍای_

 ديٌ ساعت تازى نباش نگران_

 ؟ زٍدى نحال دى_

 شدم آنادى سریع ٍ لباسام سهت بٌ دٍییدم بعدم

 شنیدم ٍ  صداش ٍ خندید بلند

 شدى يل چجَری کن نگاش_

 شدم کفشو پَشیدن نشغَل ٍ بغلش تَ کردم پرت ٍ کیفو

 بریو بدٍ بزن حرف کو_

 رفتو آسانسَر سهت بٌ ٍ شدم خارج در از ٍ گرفتو دستش از ٍ کیفو بعد

 شدیو آسانسَر سَار ٍ اٍند م دنبال يو اٍن

 چیٌ رسیدمپ ازش سرم حرکت با کٌ بَد زدى زل بًو جَر يهین آسانسَر تَ

 کرد نگام باز کٌ

 کردم حس لبام رٍ لباش سهتش بچرخو اٍندم تا ٍ شدیو ناشین سَار رفتیو

 گفت بعد ٍ زد کَتايی بَسٌ

 شد قسهتو االن کٌ بَدم خَشهزى ی صبحَنٌ این ننتظر يی ام_

 پرسیدم ازش اخو با انا گرفت خندم حرفش از

 چی؟ دید نی یکی اگٌ_

 حرفیٌ؟.. ببَسهت دارم دٍست.. زنهی دید نی يو اگٌ جانیا ندید کسی اٍال_
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 داشت نگٌ پاساژ یٌ رٍبرٍی تا خندیدیو ٍ زدیو حرف کلی جَری يهین

 شدیو ٍارد يو با ٍ ارنجش دٍر کردم قالب ٍ دستو ٍ شدیو پیادى

 فرٍشی طال سهت رفتیو اٍل

 داشتیو بر سادى رینگ نَن تا دٍ ير

 رینگ یٌ کردم ازدٍاج ٍقتی خَاستو نی يهیشٌ نن ٍلی بگیرم دیگٌ چیزى یٌ کٌ کرد اصرار خیلی
 باشٌ حلقو سادى

 گیرم نی برات سرٍیس یٌ داری نهی بر خَب ی حلقٌ گفت اٍنو

 گرفت ٍ

 برلیان طال سرٍیس یٌ

 باشٌ داشتٌ پف کلی داننش کٌ بگیرم عرٍس لباس یٌ بَد آرزٍم يهیشٌ

  شد يو يهین ٍ

 کردیو پیدا نزٍن تا چند گشتن از بعد

 سفید پیرين با نشکی شلَار کت يو نینا

 !گرفت زیر ٍ خَاب لباس ٍ خَنٌ لباس ٍ بیرٍن لباس برام يو کلی

 داشت دقت خیلی آخر تای دٍ این رٍ حیا بی

 شد تهَم خریدانَن کٌ بَد شب يفت ساعت

 خَرد زنگ انین گَشی کٌ بخَریو شام بریو خَاستیو

 داد جَاب دادٍ تکیٌ دیَار بٌ
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 سالنتی؟ بٌ رسیدید. ..نانان سالم_

_ 

 شکر خدارٍ خب_

_ 

 نباش نگران عالیٌ عرٍستو عالیو کٌ نن_

_ 

 اٍندى؟ يو آٍا گیریو نی کَچک جشن یٌ فردا شدى تهَم خریدانَن تازى_

_ 

 بشٌ سلَل یٌ اٍن قربَن دایی ای_

_ 

 اٍندید تازى آخٌ نٌ_

_ 

 خداحافظ.. باشید ننتظر یایو نی پس باشٌ_

 کردم نگاش لیسَا کٌ کرد قطع گَشی

 رسیدن اینا نانانش کٌ بَدم شدى نتَجٌ ياش حرف از

 

 نا پیش بیاید شام گٌ نی بعد.. رسیدن تازى_

 بریو؟_
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 نیستی راحت اگٌ... اٍلَیتٌ تَ تَ نظر باز ٍلی بریو گو نی کٌ نن_

 بریو نٌ_

 بریو کٌ بزن پس_

 يا خیابَن تَ افتادیو راى دٍبارى ٍ ناشین تَ گذاشت رٍ يارٍ ٍسایل

 بَد راى ساعتی نیو خَنشَن تا

 ياست سلطانی عهارت حَش ٍ حَل تَ خَنشَن کٌ شدم نتَجٌ رسیدیو ٍقتی ٍ

 بَد بزرگ خیلی ٍیالی یٌ يو يا این ی خَنٌ

 عهارت يهَن حد در

 شو پیادى يو نن کرد کهک اٍند ٍ شد پیادى ٍ تَ برد بَد کردى باز نگًبان کٌ دری از ٍ ناشین انین

 شدن خارج بدٍ ازش خانو تا تا دٍ ٍ شد باز ساختهَن درى کٌ رفتیو نی شدى کاری سنگ جادى تَی

 

 سهتهَن اٍندن نی دٍند نی دارن انگار کٌ بلند يای قدم با تقریبا

 افتادن؟ نهی يا سانتی دى کفش اٍن با نَندم

 بَدن انین خَاير ٍ نانان کنو فکر

 دیگٌ چلَنن نی ٍ انین یان نی االن حتها گفتو خَدم پیش

 بَدم شدن لٌ حال در چپ ٍ راست سهت از نن رسیدن نا بٌ ٍقتی تعجب کهال در ٍلی

 بگو چیزی تَنستو نهی حرفاشَن دربرابر ٍ

 نگاى ٍ گلو عرٍس ٍای_
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 گرفت خَشگل زن یٌ دیٍَنٌ داداش این باالخرى_ 

 يا حرف جَر این از ٍ

 شدم نی خفٌ داشتو

 کردن نی بَسو يهش اخٌ

 گفت ٍ ٍندا کهکو بٌ انین کٌ

 رٍ زنو کنید ٍل.. شد خفٌ کٌ این.. نانان.. آٍا عٌ_

 کانال نٌ ٍلی کردن ٍلو تقریبا حرفش این با

 گفتو ٍ کشیدم عهیقی نفس

 سالم_

 اٍندی خَش عزیزم سالم: آٍا

 ؟ دیدید اینجا ننَ احیانا_

 بَدی چشو جلَ يهیشٌ... نیستی نًو فعال تَ: نانان

 

 گفت عتراضا با کردٍ گرد ياشَ چشو انین

 ندیدیا ننَ نايٌ چًار_

 زدم حرف کٌ بايات: نانان

 دیگٌ بسٌ خالی زدن حرف بعد آيا_

 گفت دادٍ يلش ش نانان
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 شٌ سَسَل کردیو بزرگ بچٌ.. بسٌ بسٌ_

 سَسَلو؟ ٍاقعا نن_

 گفت کٌ کردم نی نگاش داشتو خندى با جَر يهین

 تا دٍ این تیو تَ برٍ يو تَ.. آفرین.. بخند_

 ؟ تَ پیش بیاد خَای نی یچ پس: آٍا

 نی دختريام تا دٍ ننَ انین آقا... خشگلو دختر بیا  عزیزم تَ بریو بیا.. کنید ٍل ٍ دخترم فعال: نانان
 داری؟ حرفی.. شیو تیو یٌ خَایو

 ٍاال نٌ_

 شدم حسی یٌ دخترم گفت بًو ٍقتی

 بَدم نشنیدى زیاد رٍ کلهٌ این حاال تا

 افتاد بَدن يا پلٌ رٍی کٌ نردی تا دٍ بٌ نگايو کٌ خلدا بریو افتادیو راى تایی چًار

 آٍا شَير یکی اٍن ٍ بَد انین پدر یکی بدم تشخیصشَن تَنستو

 گفت ٍ بَسید ٍ سرم باباش کٌ کردم سالم بًشَن ٍ جلَ رفتو

 .. يا کنی اذیت ٍ دخترم نبینو انین.. بشی خَشبخت انشاهلل.. دخترم اٍندی خَش_

 

 زدن يا این ٍ زدند نی نادرم پدر باید کٌ ٍ يایی حرف دقیقا

 نشٌ جاری يام اشک نَقع یٌ تا کشیدم عهیقی نفس

 .. نهنَن_
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    دخترم تَ بفرنایید_

 انین ٍ کنارم نشستن آٍا ٍ نانان کٌ نبال رٍ بشینیو خَاستیو... بَدن نًربَنی خیلی خانَادى ٍاقعا
 بشینٌ تکی نبل رٍ شد نجبَر

 آٍرد یرینیش ٍ شربت ٍ نیَى خدنتکارشَن

 نبَد بیشتر خدنتکار یٌ

 برداشتو کدٍم ير از ٍ کردم تشکر

 گفت ٍ سهتو کرد رٍشَ آٍا

 خرید؟ بَدید رفتٌ_

 ارى_

 بیار خریديارٍ پاشَ انین_

 کنا االن؟ٍل_

 تنبل پاشَ_

 اٍرد ٍ خریدار رفت ٍ پاشد انین

 کردند نی نگاى داشتن لبخند با علی ٍ بابا ٍ سهتشَن رفتن ذٍق با آٍا ٍ نانان

  ببینن کٌ کنن خالی رٍ يا ٍسایل ی يهٌ دفعٌ یٌ خَاستن

 افتاد زیر ٍ خَاب لباس نشهايای بٌ چشهو کٌ

 کردن نگام تعجب با يهٌ کٌ داشتو برشَن سریع

 دارم بر يارٍ این نن ٍلی ببخشید_
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 شدم نی اب خجالت از کردم نی فکرم بًش حتی ٍقتی

 ناشین َت بزار رٍ يا این پاشَ نکشتهت تا انین_

 گفتو نی عصبی ٍ ارٍم لحن یٌ با يارٍ این

 چین؟ نگٌ_

 گفت ٍ بستشَن سریع ٍ انداخت نگاى یٌ شَنَ تَ ٍ گرفت دستو از نشهايارٍ بعد ٍ

 چیٌ تَش کٌ نبَد حَاسو ٍاقعا شَکا ببین.. اٍى اٍى_

 پرسید شیطَن لحن یٌ با آٍا

 ؟!چیٌ تَش نگٌ_

 ؟!فَضَلی_ 

 ترکیدن خندى از تاشَن دٍ ير دفعٌ یٌ کٌ گفت چیز یٌ نانانش گَش درى آٍا

 خندید؟ نی چی بٌ_

 ناشین تَ ببر ارٍ این پاشَ تَ يیچی: آٍا

 گفت نانان کٌ جام نشستو دٍبارى يو نن ٍ بزارى رٍ يا اٍن رفت انین

 پرتٌ حَاس کال این.. نشَ ناراحت_

 نشدم ناراحت نانان نٌ_

 گفت ٍ کرد بغلو

 انانن گفتی نن بٌ تَ.. جان ای_

 دیگٌ بابا بگٌ ننو بٌ پس: رضا بابا
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 بابا چشو_

 آنادست شام گفت خدنتکار کٌ زد رضایت از لبخندی

 نیز سرى رفتیو ٍ اٍند انینو

 بَد خَب این ٍ بَدن نکردى اسراف ٍ بَد نَع یٌ غذا

 بَد سبزی قرنٌ غذا

 داشتو دٍسش کٌ غذایی

 خَردن بٌ کردم شرٍع ٍ کشیدم خَرشت ٍ برنج خَدم برای

 نشد زدى حرفی غذا ٍسط

 پاشد انینو کٌ پاشدم نیز پشت از ٍ کردم تشکر کردم تهَم ٍقتی

 بخَابید برید اید خستٌ اگٌ يا بچٌ: نانان

 نانان چشو_

 رفتیو يا پلٌ سهت بٌ ٍ گفتیو بخیر شب

 بریو تَنستیو نهی داشتن کار خَنهَن تَ انشب چَن

 داشت نفرى دٍ تخت یٌ فقط کٌ شدیو اتاق یٌ ٍارد انین با

 نداشت نشکلی برام

 برداشتو نخی شلَارنشکی یٌ با ای نقرى تاپ یٌ بَدیو گرفتٌ کٌ يایی لباس از

 پتَ زیر اٍند ٍ کرد عَض ياشَ لباس اٍنو کٌ خَابیدم پتَ زیر

 گفت ٍ بَسید ٍ پیشَنیو
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 بخی شب_

 خانَنو ر

 بخیر يو تَ شب_

 برد خَابو سریع کٌ گذاشتو يو رٍ رٍ يام پلک

* 

 کردم باز ٍ چشهو یکی تند زدنای در با صبح

 بیرٍن رفتٌ حتها پس نبَد جاش تَ انین

 بست درٍ ٍ تَ پرید زٍد آٍا کٌ کردم باز درٍ

 بدٍ.. کنو آرایشت کٌ حهَم برٍ بدٍ... يا عرٍسیتٌ انرٍز نحال_

 چندى؟ ساعت_

 .. بدٍ یازدى_

 اٍندم در دقیقٌ بیست بعد ٍ رفتو حهَم سهت بٌ

 کنٌ درستو تا صندلی پشت نشستو ٍ کردم خشک رٍ نَيام سریع

 ایٌ حرفٌ آرایشگر کٌ بَد گفتٌ حرفاش ٍسط انین

 بَدى گریو دانشگاى تَ رشتش

 کرد درستو ساعت دٍ تَ

 بَد گذاشتٌ آزاد ٍ بَد دادى حالت ٍ نَيام

 بَد قشنگ ٍ سادى خیلی آریشهو
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 بپَشو ٍ لباسو کٌ کرد کهکو

 نداری حرف... شدی خَشگل چقد شَکا ٍای_

 نکنٌ درد دستت_

 نکردم کاری... کنو نی خَايش_

 ؟ چندى ساعت_

 گفت ٍ کرد نگاى ساعت بٌ

 شو انادى برم نن.. شٌ نی شرٍع نراسو شش.. زٍد چٌ.. شد چًار ساعت اٍى اٍى_

 خَای؟ نی کهک_

 نرسی نٌ_

 رفت بعد ٍ

 گرفتن نی جا يهین ٍ نراسو

 کردن دعَت رٍ فانیالشَن نصفٌ تقریبا يا نای ٍلی نباشٌ بزرگ زیاد بَد قرار کٌ این با

 خَدنَن يای بچٌ با

 تَ ریختن يا بچٌ ٍ شد باز در دفعٌ یٌ کٌ نشستو اتاق تَ ساعت نیو

 بَدن شدى جذاب ٍ خَشگل ٍاقعا يهشَن

 بَدن زدى نشکی تیپ نشکات ٍ آرشا

 بَد کردى خَشگلش خیلی کٌ بَد پَشیدى گیپَر آبی پیراين یٌ سَرا

 بَد زدى نشکی شلَار با سفید تیپ داداشهو
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 گیپَر نشکی پیرين یٌ آرانو

 بَد اٍندى دالرانو

 بَد پَشیدى شیک ٍ عسلی ی سادى لباس یٌ يو اٍن

 گفتن تبریک ٍ کردن بغلو اٍندن تک بٌ تک يهشَن

 بریو يو نا ٍ بیاد انین کٌ پایین رفتن يهٌ ربع یٌ بعد

 

 تَ اٍند کبَد رز گل دست یٌ اب انین بعد ٍ شد زدى در کٌ بَدم نشستٌ تخت رٍ

 بَدم گل این عاشق يهیشٌ

 بَد شدى نحشر ٍاقعا شلَار کت اٍن تَ

 کردم تشکر ٍ گرفتو ازش ٍ گل دستٌ لبخند با

 رفتیو پایین يا پلٌ از يو دست در دست ٍ بَسید ٍ گَنو يو اٍن

 شد ندبل زدناشَن دست صدای نا دیدن با بَدن ننتظر پایین کٌ زیادی چندان نٌ جهعیت

 شد نی شنیدى يو کشیدن کل صدای رايش يو ٍ زدن نی سَت يو يا بعضی

 بَدن شاد يهٌ قدر چٌ

 نن االن نحل

 خَشبختی این بابت شکرت خدایا

 کن حفظش برام

 گفتیو اند خَش يهٌ بٌ رفتیو دٍتایی
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 کشید طَل ساعتی یک حدٍد

 برقصن باید دٍناد عرٍس گفتن يهٌ بشینیو کو یٌ خَاستیو کٌ بعدش

 بَد ایرانی رقص اٍلش

 کردیو نی نگاى يو بٌ شد نهی پاک لبانَن رٍ از کٌ لبخندی با يو رٍبرٍی انین ننَ

 رقصیدن نی نا يهراى ٍ ٍسط بَدن ریختٌ جٍَن يای زٍج ی يهٌ

 افتاد علی انیر پسرى اٍن ٍ آرام بٌ چشهو ٍسط این

 بَدیو کردى دعَتش

 رقصید نی آرام با کٌ بَد جالب این ٍ

 شد تانگَ رقص بعدش

  دیگٌ يای عرٍسی تهام نحل ٍ

 کردیو شادی

 رقصیدیو

 خندیدیو

 داشت فرق یٌ فقط

 نن نظر از

 دنیام دختر ترین خَشبخت نن االن کٌ این

 کردم نگاى ٍ دیَاری ساعت

 بَدن رفتٌ يهٌ ٍ داد نی نشَن ٍ شب نصفٌ سٌ ساعت
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 نَندن علی ٍ آٍا ٍ بابا نانان فقط

 رضا؟ بخَابیو بریو.. نیرم نی گیخست از دارم ٍای: نانان

 يا بچٌ بخیر شب.. عزیزم بریو: بابا

 بخَابن رفتن يو اینا آٍا ٍ گفتن بخیر شب يهٌ

 خَدنَن خَنٌ نرفتیو نا دیگٌ بَد شدى دیر چَن

 سهتو برگشت انین

 کردیو نی نگاى ٍ يو فقط

 بَسید نی عهیق ٍ آرٍم لبام رٍ گذاشت ٍ لباش ٍ بست ٍ ياش چشو کو کو

 کرد بلندم ٍ يام زانَ زیر انداخت ٍ دستش یٌ حین يهین در

 بست درٍ پاش با ٍ کرد باز درٍ ٍ رفت باال يا پلٌ از

 زد خیهٌ رٍم ٍ تخت رٍ گذاشت رٍ نن آرٍم

 بَد شدى گرنو ٍ باال بَد رفتٌ قلبو ضربان

 بشی؟ خانَنو يست اجازى_

 بٌ نشانٌ رضایت ٍ .. دادم تکَن ٍ سرم

** 

 برد نهی خَابو ٍ بَدم پریدى خَاب از... داد نی نشَن ٍ صبح شش گَشیو ساعت

 نگرفتو درد دل اینٌ خَبیش

 بَد خَابیدى تخس ی بچٌ پسر یٌ نحل ٍ بغلش بَد گرفتٌ ننَ کٌ کردم نگاى انین بٌ
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 رفتو حهَم سهت بٌ ٍ پیچیدم خَدم دٍر نالفٌ یٌ ٍ اٍندم در بغلش از ارٍم

 تَش نشستو مآرٍ بعد کردم گرم اب پر ٍ ٍان اٍل

 کردم درد احساس دقیقٌ دى بعد

 شٌ بًتر بشٌ گرم شاید گفتو خَدم پیش

 شد نی بیشتر دردش گذشت نی چی ير ٍلی

 کنو تحهل نتَنستو نهی دیگٌ این تا

 بَد شدى رنگ صَرتی کٌ کردم نگاى ٍان آب بٌ

 بَدم کردى يو خَنریزی

 کردن پیدا رٍ خَدشَن راى اشکام درد از

 شدم بلند کهکش با ٍ ٍان لبٌ فتوگر ٍ دستو آرٍم

 اٍندم بیرٍن حهَم از ٍ خَدم دٍر پیچیدم رٍ حَلٌ

 بَد خَاب انین

 برد خَابو کو کو کٌ کشیدم دراز کنارش ننو

 

* 

 

 کردم باز ٍ يام چشو الی ٍ کردم جهع شکهو تَ ٍ پايام درد احساس با

 تَ اٍند سینی یٌ با انین ٍ شد باز در نَقع يهَن
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 خانَنو بخیر صحبت.. سالم_

 دادم تکَن ٍ سرم

 انین_

 جانو_

 دارم درد_

 خاش چشو تَ

 گفت ٍ کرد لَنٌ سریع نگرانی 

 ؟ خیلیٌ_

 زنان يو ٍ رفت کهدم سهت بٌ ٍ نیز رٍ گذاشت رٍ سینی حرکتو این با کٌ دادم تکَن ٍ سرم بغض با
 گفت

 دکتر بریو کنهت آنادى_

 نٌ_

 نداریو حرفیو.. بدى حالت نٌ ٍ چی_

 بپَشو درد با يهراى ٍ يام لباس کرد کهکو ٍ

 کرد بغلو ٍ ٍ شد آنادى سریع خَدشو

 داشت نگٌ نطب یٌ جلَی ربع یٌ از بعد

 نبَدن بیشتر نفر چند شکر خدارٍ کٌ تَ رفتیو

 دارى شکر خدارٍ بَدى باز جا یٌ کٌ يهین ست شنبٌ پنج خب نعلَنٌ
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 تَ بریو کرد کهک ٍ گرفت کهرم از انین کٌ رسید نا نَبت

 بَد سالٌ حدٍداچًل دکتر خانو یٌ

 شدى چی کٌ فًهَند نستقیو غیر بًش جَری یٌ انین

 

 داشتٌ رابطٌ نباید رٍز سٌ دٍ تا فقط طبیعیٌ ٍ نیست خاصی چیز کٌ گفتش نعاینٌ از بعد يو اٍن
 باشیو

 کنٌ گیری جلَ احتهالی عفَنت از کٌ داد دارٍ يو تا چند

 شدیو ناشین رسَا ٍ بیرٍن اٍندیو نطب از انین با

 بریو؟ کجا االن خب_

 کجا؟_

 خَدنَن ی خَنٌ بریو چیٌ نظرت_

 گفتو کردنَ نگاش زدى ذٍق

 بریو بزن پس عالی_

 

 ی خَنٌ ریو نی کٌ داد تَضیح بًش انین کٌ رفتین کجا گفت ٍ زد زنگ نانان کٌ بَدیو راى تَ
 خَدنَن

 از بعد ٍ شدیو آسانسَر سَار يو با نناشی پارک از بعد ٍ زد ٍ ریهَت انین کٌ ساختهَن بٌ رسیدیو
 رسیدیو در جلَی شدن پیادى
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 کرد باز درٍ ٍ انداخت کلید انین

 کردم ذٍق چی نحل خَنٌ دیدن با نن ٍ شدیو ٍارد بايو

 گفتو کَتايی آخ ٍ کشید تیر دلو زیر کٌ انین بغل پریدم ٍ کردم باز ٍ دستو

 گفت ٍ انداخت بًو نگايی نگرانی با

 خَب؟ دختر کنی نی کار چی يست نعلَم_

 شدى قشنگ خیلی جا این انین ٍای

 بانَ باشٌ نبارکت_

  گفتو ٍ گذاشتو لباش رٍ بَسٌ یٌ سریع

 نرسی_

 گفت ٍ خندید

 بَد عهرم تَ تشکر بًترین این_

 گفت ٍ گذاشت لبام رٍ تر طَالنی ی بَسٌ یٌ بعد

 کنو نی خَايش_

 گفتو ٍ خندیدم نتقابال ننو

 بَد عهرم تَ شکرت جَاب بًترین اینو_

 خَدت پایٌ شد چی ير... نیست خَب يو حالت...  نکنا شیطَنی_

 دٍنو نهی رٍ تَ.. عالیو کٌ نن_

 گفت تشر با ٍ پایین آٍرد بغلش از ننَ
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 آفرین.. برٍ برٍ_

  گفتو ٍ خندیدم

 حهَم نیرم نن_

 نرفتی؟ صبح نگٌ_

 کنو غسل نتَنستو شد بد حالو صبح_

 امی نی ننو پس.. نکردم ننو_

 گفتو ٍ کردم گشاد چشهانَ

 کجا؟_

 دیگٌ حهَم_

 برٍ نن بعد نخیرآقا_

 کنو؟ کار چی شد بد حالت دفعٌ یٌ اٍندیو_

 تَپٌ تَپٌ حالو نن باشی نن نگران خَاد نهی تَ_

 طَر این کٌ_

 طَر این کٌ بلٌ_

 برم بعدا نن کٌ برٍ تَ پس_

 باش_

 بَد حهَم تَش کٌ رفتو خَابهَن اتاق سهت بٌ

 نَند باز دينو افتاد خَاب اتاق بٌ کٌ نگايو
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 جیگر بَد شدى چیزی یٌ

 قفل درٍ ٍ تَ کرد پرت ٍ  خَدش بیابَنی غَل یٌ دفعٌ یٌ کٌ ببندنش خَاستو ٍ کردم باز ٍ حهَم درى
 کرد

 

 ؟ تَ اٍندی انداختی سرتَ کجا_

 حرفیٌ؟ عشقو پیش اٍندم_

 داری رٍ خیلی_

 بچسب رٍ ٍسیعر از بعد حهَم.. کن ٍل ،رٍ رٍ شها حاال_

 بیرٍن رم نی نن اصال... ادب بی_

 گفت ٍ گرفت نحکو ٍ کهرم

 ری نهی جا يیچ شها نچ_

 گفتو ٍ باال اٍردم ٍ يام دست

 تسلیو اقا باشٌ_

* 

 بیرٍن اٍندم حهَم از ٍ خَدم دٍر پیچیدم ٍ سفید ی حَلٌ

 بَد نن نال ست انینو ی حَلٌ

 کردم بازشَن تک بٌ تک ننٌ نال ٍمکد دٍنستو نهی چَن ٍلی يا کشَ ٍ کهد سهت رفتو

 اقا زیريای لباس اٍلی
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 نگَ کٌ بَدن نرتب يهچینو

 نن زیريای لباس دٍنی

 بَدن شدى چیدى يو رنگ ترتیب بٌ بَدن نرتب بر عالٍى نن نال

 چیدى رٍ يا این کٌ کسی اٍن بیشعَر

 اٍن ٍ نن يای جَراب سَنی

 انین يای تیشرت چًارنی

 بغلی کشَی تا سٌ رفتو

 نن يای تاپ یاٍل

 شلَارک ٍ شَرتک دٍنی

 خَاب لباس يو سَنی

 نبَد يو حسابی درست لباس یٌ نن شانس از

 بدى؟ ايهیت کٌ کیٌ ٍلی

 لی شرتک یٌ با برداشتو ٍ شد نی ضربدری پشت از ٍ بَد بندى دٍ کٌ سفید تاپ یٌ

 بستو اسبی دم ٍ نَيام ٍ پَشیدم يو سفیدام پاپَش

 نداشتو ٍ ردنشک خشک حال ٍلی بَد خیس ينَز

 کرد کانل ٍ تیپو کٌ زدم يو کالباسی لب رژ یٌ

 سهتش کردم کج ٍ رايو ٍ شنیدم آشپزخَنٌ تَ از ٍ ٍلز جلز صدای کٌ بیرٍن اٍندم اتاق از

 کرد نی اشپزی داشت ٍ بَد ٍایسادى گاز پشت حَلٌ يهَن با انین
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 بَد شدى باحال خیلی ژستش

 کردی نی عَض ٍ لباست حداقل_

 رٍم شد نیخ دفعٌ یٌ کٌ سهتو رگشتب صدام با

 گفتو ٍ زدم بشکن یٌ صَرتش جلَ دقیقٌ چند بعد

 سَختا_

 گفت ٍ کرد نگام گنگ

 چی؟_

 گازى رٍ کٌ يهَنی_

 گازى؟ رٍ چی نگٌ_

 بَد گرفتٌ خندم

 شدی؟ نحَ_

 چی؟ نحَ_

 نن_

 یکو اقلحد... بکنو تَنو نهی کاری بعد شٌ نی آب دلو گی نهی نانرٍت آخٌ.. شدم نحَت کانال_
 فعال کن رٍ نن نراعاتٌ

 بَد يهین لباسو بًترین ٍاال_

 سهتو اٍند ٍ کرد خانَش ٍ گاز زیر برگشت

 گفت ٍ کرد اخهی کٌ کنٌ بَسو خَاست ٍ نَيام الی برد ٍ دستش
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 کٌ خیسٌ نَيات_

 کنو خشکش نداشتو حال آرى_

 شی نریض نَندى يهینو.. آيان_

 اتاق سهت کشید ٍ دستو بعد

 نشَند رٍ نن فشار یکو با

 کنی؟ نی کار چی_

 کنو خشک ٍ نَيات خَام نی_

 نَيام کردن خشک بٌ حَصلٌ با کرد شرٍع ٍ برق بٌ زد ٍ سشَار بعدش

 بَد دنیا يای حس بًترین از یکی

 کنٌ خشک ٍ نَيات عشقت کٌ این

 بافتشَن ٍ کرد شَنشَن نَيام کردن خشک از بعد

 بستش کش يهَن با يو بعد

 گفت ٍ َشوگ کنار آٍرد ٍ سرش

 یاد نی بًت بیشتر نَ ندل این يو.. خَری نهی سرنا ٍ شد خشک نَيات االن يو_

 گفتو ٍ زدم لبخندی

 نرسی_

 چی؟ ٍاسٌ_

 چی يهٌ ٍاسٌ_
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 گفت ٍ بَسید گَنهَ

 نخَردی چیزی صبح از يو تَ بخَریو اٍنَ بریو.. زدم نرغ تخو سَسیس ذرى یٌ بریو پاشَ_

 خَنٌاشپز سهت رفتیو ٍ شدیو پا يو با

 خَردن بٌ کردیو شرٍع ٍ چیدیو رٍ نفر چًار خَری نًار نیز يو کهک با

 بَد عهرم غذای بًترین

 بَد نشترکهَن زندگی غذای اٍلین يو بَد گشنو يو

 کردم تشکر ازش غذا کردن تهَم از بعد

 خَردی؟ تَ دارٍيا

 رفت یادم.. نٌ_

 دستو داد آب لیَان یٌ با ٍ کرد جدا ٍ دارٍيام پاشد

 نرسی_

 کنو نی خَايش_

 ناشین تَ چیدیو ظرفارٍ ٍ کردیو جهع نیزٍ بعدش ٍ خَردم رٍ دارٍيا

 گها نی_

 چی؟_

 شٌ؟ نی چی شرکتت قضیٌ_

 شرکتی؟ چٌ_

 شرکتت بیام بَد قرار عقد قبل_-
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 يو شرکت.. بدى ادانٌ رٍ دانشگايت دٍبارى کٌ بعدا... باشی داشتٌ دٍست خَدت چی ير... آيا_
 چیٌ؟ نظرت.. کنیو نی کار اتاقو یٌ تَ.. پیشهی ساعتٌ چًار ٍ بیست.. ٌخدان از بیای بخَای

 گفتو ٍ يو بٌ زدم دستانَ ذٍق با

 عالیٌ کٌ این_

 خَبٌ.. ریو نی يو با بعد ناى از پس_

 چیٌ؟عالیٌ خَب_

 بریو؟ کجا عسل ناى_

 بریو؟ کجا_

 داری؟ دٍست کجا شها_

 دٍنو نهی_

 چطَرى؟ پاریس.. لندن_

 ؟ پاریس_

 اٍند؟ خَشت. .ايو_

 خَبی تَ چقد انین_

 بانَ شها ی اندازى نٌ_

 بریو؟ کی_

 چطَرى؟ پاریس سَی بٌ پرٍاز شب نٌ ساعت انرٍز نحال_ 

 ؟ بگیری بلیط نباید ؟نگٌ انشب_
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 دیگٌ گرفتو_

 بیرٍن آٍرد ٍ برگشت ٍ رفت بلیط تا دٍ خَری سَپ تَ از بعد

  کردم حلقٌ کهرش دٍرى ٍ پايام ٍ بغلش پریدم

 گردنو پشت یکیشو ٍ کهرم پشت گذاشت دستشَ یٌ اٍنو

 گفتو ٍ سرش کنارى گذاشتو ٍ سرم

 دارم دٍست_

 دارم دٍست ننو_

 بیشتر نن_

 دارم دٍست بیشتر دٍنٌ یٌ نن بگی چی ير_

 گفت ٍ پایین گذاشتو

 ؟ ببندى اقاشَ ٍ خَدش چهدٍن خَاد نهی خانهو_

 رم نی االن.. چرا_

 کهک؟ بیام ننو

 کنو انادى َامخ نی خَدم.. نٌ_

 بخرم نیز چیز برات کلی خَام نی اٍنجا.. برندار زیاد لباس فقط... باشٌ_

 زدم داد اتاق تَ از

 باشٌ_

 برداشتو دٍتانَن ير برای بیرٍنی لباس تا چند ٍ راحتی لباس دست چند ٍ برداشتو چهدٍن تا دٍ
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 شد تهَم کارم ساعت یک تقریبا بعد

 نیداد نشَن ظًرٍ دٍ ساعت کٌ دمکر نگاى ٍ دیَار رٍی فانتزی ساعت

 گشتو انین دنبال ٍ بیرٍن اٍندم اتاق تَ از

 انین؟کجایی؟_

 .. دستشَییو_

 گفتو ٍ خندیدم

 عزیزم باش راحت_

 بیا خَای نی يو تَ.. عشقو راحتو_

  گفتو کردم جهع نَ صَرت

 چندش بیشعَرى_

 رفتو تَ بٌ_

 بکن تَ کار_

 چشو_

 نشستو تلَزیَن رٍبرٍی ی کاناپٌ رٍی ٍ کردم نحارش لب زیر بیشعَری

 کردم يا شبکٌ کردن پایین باال بٌ شرٍع ٍ دستو گرفتو ٍ کنترل

 داد نی نشَن ٍ ای اجارى عشق داشت کٌ جو شبکٌ دیدن با يا شبکٌ کردن پایین باال بار چند از بعد
 داشتو نگٌ جا يهَن

 بَد قشنگی فیلو نظرم بٌ ٍ بَدم دیدى رٍ قسهتیش چند
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 دیدیو ٍ فیلو يو با ٍ نشست پیشو ٍندا يو انین

 يا باحالٌ عشقشَن يام این گو نی_

 نا اندازى بٌ نٌ_

 بلٌ کٌ اٍن_

 بیفتیو راى چند ساعت انین_

 نیست راى بیشتر ربع یٌ يو فرٍدگاى چطَرى؟؟تا شش_

 شیو آنادى کو کو فیلو بعد پس... باشٌ_

 باشٌ_

* 

 کرد قفل درٍ نانی ٍ کردیو چک يو برق ٍ گاز یعنی چیز آخرین

 شدیو آسانسَر سَار ٍ برداشت رٍ يا چهدٍن دٍتا

 بَد ننتظرنَن در جلَی ناشین ٍ آژانس بٌ بَد زدى زنگ

 نشست پشت پیشو اٍند يو خَدش ٍ صندٍق گذاشتن رٍ يا چهدٍن رانندى کهک با انین

 بَدیو فرٍدگاى جلَی نیو ٍ شش ساعت دقیقا

 شدیو فرٍدگاى ٍارد يو با ٍ کرد حساب رٍ کرایٌ انین

 دادیو سفارش قًَى یٌ نَن دٍ ير فرٍدگاى کافٌ سهت رفتیو يو با
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 رفتیو يَاپیها سهت بٌ يو با ٍ ٍ کردن اعالم ٍ پرٍازنَن شهارى بعد ساعت یٌ

 نشستیو يانَن صندلی شهارى رٍ

 بَدم پنجرى کنار نن

 عاشقشو کٌ جایی

 بَد کنارم يو انین

 يا ریو نی داریو ٍاقعا.. ٍای_

 ریو نی داریو ٍاقعا.. ىآر_

 يای جاذبٌ خیلی کشَرم این عاشق... بَدم نرفتٌ لندن حاال تا ٍلی رفتو خارجی کشَريای نن_
 دارى قشنگی گردشگری

 ایفل يو یکیش_

 دقیقا_

 رسید خَدش اٍج بٌ تا کرد رفتن باال بٌ شرٍع کو کو يَاپیها

 ابرا بین جایی

 باال

 زنین از دٍر

 ترسناک ٍلی بخش آرانش

 گذشت نی پرٍازنَن از ساعتی یٌ ٌی

 گفت انین کٌ
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 نیست؟ گشنت_

 چرا_

 نا طرف اٍند اٍنو کٌ کرد اشارى نًهاندار بٌ

 ؟ داشتید کاری.. بفرنایید: نًهاندار

 شدى گشنش نن شٌ؟خانو نی سرٍ شام کی ببخشید_

 یارن نی دیگٌ ربع یٌ حدٍد_

 نهنَن_

 خدنتو در داشتید کاری باز.. کنو نی خَايش_

 خَاد؟ نهی ای دیگٌ چیز بانَ... این از يو این خب_

 خَام نی دیگٌ چیز یٌ چرا ام_

 چیٌ؟_

 شٌ نهی جا این کٌ حیف_

 شد شاید بگَ تَ حاال_

 گو نی رسیدیو.. شٌ نهی نٌ_

 باشٌ_

 انین نحکو يای شَنٌ رٍی گذاشتو ٍ سرم ٍ شد سنگین يام چشو خَردیو غذا اینکٌ بعد

 

**** 
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 کردم باز ٍ يام چشو کرد نی صدا ٍ اسهو کٌ انین آرٍم ای تکَن با

 شدى؟ چی_

 پیاد خَای نهی.. رسیدیو_

 خَاب؟ خَش خانو شی ى

  گفتو ای گرفتٌ صدای با ٍ نالیدم ٍ يام چشو

 بریو.. چرا_

 

 افتادیو راى خرٍجی طرف بٌ چهدٍنانَن گرفتن از بعد ٍ پایین اٍندیو يَاپیها از

 ترنز رٍ زد پانَن جلَ جیگر ٍ خَشگل خیلی ریکاییآن ناشین یٌ کٌ بَدیو فرٍدگاى جلَی

 گفت ٍ کرد اشارى نن بٌ انینو ٍ داد ٍ سَئیچ بًش بعد زد حرف کو یٌ انین با

 بانَ؟ شید نهی سَار_

 تَئٌ؟ نال_

 اجازى با_

 شد سَار ٍ اٍند يا چهدٍن گذاشتن بعد يو اٍن کٌ شدم سَار رفتو لبخند با

 خَرد زنگ وگَشی کٌ بَد گذشتٌ راى از کو یٌ

 بَد دالرام

 بَدیو شدى صهیهی بايو کو یٌ ٍقت چند این تَ

 يست پلیسو کٌ بَدم فًهیدى بعد
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 بَدیو زدى حرف تلفنی يو با باریو چند

 گَشو کنار گذاشتو ٍ گَشی ٍ زدم ٍ اتصال

 سالم_

 خانو عرٍس خَبی سالم_

 چطَری؟خَبی؟ تَ نرسی نرض_

 ؟کجایید؟ چطَرید شها.. خَبو نن_

 پاریس_

 نگردید بر نفرى سٌ ایفل کنار رفتید نفرى دٍ.. ایَل.. بابا نٌ_

  گفتو ٍ شدم سرخ حرفش این با

 حیای بی خیلی_

 گفت ٍ خندید

 خبر یٌ راستی.. نرسی_

 چی؟_

 پاریسو يو نن_

 بابا نٌ_

 کی؟ با گفتی اگٌ.. بابا آرى_

 کی؟ با_

 خَردى نانَریت بًهَن آرام با_
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 سرم تَ ریختید يهتَن باشو تنًا اٍندم عشقو با رٍز دٍ.. عَضید شها چقد_

 دیگٌ دیگٌ_

 شدید؟ يهکار يو با کجا از تا دٍ شها_

 نخفی نانَریت یٌ تَ تا سٌ نا اتفاقی بعد پلیسو نن فًهید يو اٍن شناحتیو کٌ رٍ يهدیگٌ_
 افتادیو

 تا؟ سٌ شها_

 علی انیر ٍ آرام ٍ نن_

 چیٌ؟ َریتنان حاال... نانَریت این شٌ ی نانَریت چٌ اٍ_

 عهَتٌ بٌ نربَط_

 اٍندم در کَفتی ی خانَادى اٍن از شکر خدارٍ.. اٍف_

 

 بای.. ببَس انینَ آقا نن طرف از.. کنش ٍل حاال_

 کرد قطع ٍ خندید بلند يو بعد

  گفتو ٍ صَرتو جلَ آٍردم ٍ گَشی

 زنٌ نی يایی حرف چٌ نگاى ٍ شعَر بی_

 گفت ٍ کرد نگاى بًو خندى با انین

 گٌ؟ نی چی نگٌ_

 دادم ٍ جَابش ٍ بًش کردم رٍ خندى با
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 ببَس ٍ انین آقا نن طرف از گٌ نی.. يیچی_

 گفت ٍ کرد نگام شیطنت با

 دیگٌ کن گَش حرفش بٌ خب_

  گفتو ٍ انداختو باال ٍ شَنو

 ندارم نشکلی نن_

 قعنَ بٌ ٍ رفت در دستش از لحظٌ یٌ فرنَن کٌ لباش رٍ گذاشتو ٍ لبام ٍ سهتش شدم خو يو بعد
 کردش کنترل

 خندیدن بٌ کردم شرٍع ٍ جام نشستو

 گفت ٍ بیرٍن داد حرصی ٍ نفسش

 بَد؟ کاری چٌ این_

  دادم جَاب ٍ خندیدم

 خب گفتی خَدت_

 تَ دست از_

 دادم تَضیح ٍ چی يهٌ بًش يو نن گفت چی دالرام کٌ پرسید ازم

 داشت نگٌ بزرگ ٍیالی یٌ جلَی ساعت نیو بعد

 اٍند نی چشو بٌ خیلی کٌ بَد ارٍپایی سبک ساختش ندل

 کشیدى سفید حصار ٍ ياش کنارى کٌ بَد بزرگ خیلی ی باغچٌ تا دٍ طرفش دٍ يو ساختهَن کنارى در
 بَدن
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 خَرد نی چشو بٌ کَچک درختی خَنٌ یٌ يو يا باغچٌ این از یکی تَ

 کرد باز يو رٍ نن طرف درى اٍند شدن پیادى از بعد ٍ کرد پارک يا حصار جلَی ٍ ناشین انین

 شدیو رد خَنٌ تا خیابَن بین کَچک راى اٍن از يو با ٍ شدم پیادى ناشین از کهکش با

 کرد باز درٍ ٍ انداخت بَد پنجرى قسهتیش کٌ رنگی سفید درى تَ کلیدش انین

 بَد قشنگ بیرٍنش نحل يو خَنٌ داخل

 بَد چشو تَ رنگش ای قًَى ٍ شیری ٍ چَبی دیَاريای ٍ در يهٌ از اٍل

 بَد کنج تَ کٌ رنگی سفید بزرگ ی شَنینٌ وي بعد

 بَد رنگ طالیی آبی دیَاری کاغذ ياشو قسهت بعضی

 بَد زنین رٍ يو بافت دست ایرانی فرش تا دٍ ٍ بَدن چیدى يو رنگ طَسی راحتی نبل دست یٌ

 بَد قشنگ خیلی نن نظر بٌ کل در

 خَبٌ؟ نظرت بٌ_

 ندارى حرف.. عالیٌ_

 ؟ خَای ین چی نگفتی يَاپیها تَ خب_

  گفتو ٍ راى اٍن بٌ زدم ٍ خَدم

 ؟ خَاستو نی چیزی نگٌ_

 دیگٌ حتها_

 چطَرى؟ شکالتی کیک با تلخ قًَى یٌ... کنو فکر بزار.. ام_

 گفت ٍ خندید
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 خَاستی؟ نی ٍ يهین فقط نطهئنی_

 ... بَد يَاپیها تَ يو این از آخٌ

 يهین فقط.. آرى_

 بخَریو بریو شَ آنادى.. پس باشٌ_

 بپَشو لباس کن رصب پس_

 شلَار یٌ با طَسی تَنیک یٌ تَش از ٍ نبل کنار بَد گذاشتٌ انین کٌ يا چهدٍن سراغ رفتو بعدم
 برداشتو نشکی

 شدیو خارج خَنٌ از يو با ٍ برداشتو يو طَسیو نشکی کتَنی کفش

  بَد دست یک نارنجی ٍ اجری فرشای سنگ از سرتاسر يا خیابَن

 بَد کردى ایجاد رٍ زیبایی تضاد بًاری يای شکَفٌ با کٌ

 کرد نی پخش خیابَن تَ ٍ نات زرد نَر کٌ خیابَنی فانَسیای چراغ

 بَد صبح شش ساعت االن

 بازى کجا االن بَدم نَندى

 کٌ نیست باز جایی بریو کجا االن_

 نیشٌ باز نَقع این کٌ يست بَفٌ یٌ اٍنجا... قشنگٌ خیلی پارک یٌ تر طرف اٍن کو یٌ_

 زدن قدم بٌ کردیو شرٍع يو با ٍ بازٍش تَ ردمک قالب ٍ دستو

  بَد ساکت ساکتٌ جا يهٌ

 شد نی شنیدى بًاری خنک باد صدای فقط ٍ
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 شدیو پارک یٌ ٍارد يو با

 بَد قشنگ ٍاقعا

 بَد دلنشین ٍلی نبَد بزرگ زیاد

 ریخت نی آب اٍن تَ از ٍ بَد ای کاسٌ آبفشان یٌ تَش کٌ بَد بزرگ نسبتا حَض یٌ پارک ٍسطٌ
 پایین

 خَردن نی چشو بٌ اب تَی نايیای با گیالس يای شکَفٌ

 اٍرد ٍ گرفت ٍ کیک ٍ قًَى تا دٍ بَفٌ از رفت انین ٍ نشستو صندلی رٍ نن

 خَردن بٌ کردیو شرٍع يو با ٍ نشست م کنار

 تی یٌ يهین ٍاسٌ نداشت دید نا بٌ يو بَفٌ ٍ نبَد کس يیچ کٌ بَد جایی

  نالیدم انین لبای بٌ رٍ کهیش ٍ برداشتو ٍ کیک از کٌ

 بَسیدنش بعدم

  کردم زنزنٌ گَشش کنار

 خَاست نی ٍ این دلو يَاپیها تَ_

 کرد بلندم حرکت یٌ با ٍ گرفت ٍ کهرم حرفو این با

  گفتو ٍ کشیدم کَتايی جیغ

 کنی؟ نی کار چی_

 باشی عَاقبشو ننتظر باید یاری نی در بازی شیرین ٍقتی_
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 رسیدیو زٍد ٍ نبَد زیادی راى خَنٌ تا

 تَ رفت ٍ کرد باز دستش یٌ با ٍ در

  باال رفت يا پلٌ از آرٍم

  دادم نی گَش قلبش بخش آرانش صدای بٌ ٍ بَدم گذاشتٌ سینش رٍی ٍ سرم

 گرفت نی آرٍم قلبش صدای با قلبو

 لبام رٍ گذاشت ٍ لباش ٍ تخت رٍ گذاشت رٍ نن آرٍم ٍ اتاق تَ رفت

 کردم يهرايیش ٍ زدم چنگ ٍ نَياش بین دستو یکی اٍن با ٍ سینش رٍ گذاشتو ٍ دستو یٌ

 دنیا حس بًترین تَ کردم يهرايیش

* 

 کردم پام کفشانو ٍ باال کشیدم ٍ لباسو زیپ

 ایفل برج بریو بَد قرار

 بَدم پَشیدى عرٍسکی سفید ، لیهَیی تَنیک یٌ

 بَد عالی يَا انرٍز

 بًاری خنک باد

 يا چهن تازى بَی

  نظیر بی يای ننظرى ٍ

 رفتیو ایفل سهتٌ بٌ ٍ شدیو ناشین سَار انین با

 شدیو نحَطٌ ٍارد يو با ٍ پارکینگ تَ برد ٍ ناشین انین کٌ رسیدیو ساعت یٌ از بعد
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 بَد قشنگی ٍاقعا جایٌ

 بَدیو اٍندى فصلی چین يو تَ کٌ نخصَصا

 کرد زنزنٌ گَشو کنار انین

 خانَنو؟ اٍند خَشت_

 شٌبخ ،لذت انین قشنگیٌ جایٌ ٍاقعا_

  شدیو قدم يو ، يو با ٍ خندید

 فرٍختن نی بادکنک داشتن ٍرتر اٍن یکو

 برم راى باياش ٍ باشٌ دستو رنگی رنگی بادکنک دستٌ یٌ داشتو دٍست يهیشٌ

 خرید برام رفت يو اٍن کٌ گفتو انین بٌ

 گرفت قرار يام چشو رٍ دست جفت یٌ کٌ شدیو نی برج ٍارد داشتیو

 کیٌ فًهیدم آشناش نگینی انگشتر لهس با ٍ دستاش رٍ کشیدم ٍ دستام

  کردم زنزنٌ اسهشَ لب زیر

 دالارام_

 گفت ٍ برداشت ٍ دستاش حرص با

 آخٌ فًهیدی کجا از اى_

 کٌ خَرم نهی يو جرز الی درد بٌ نشناسو ٍ دٍستو اگٌ نن_

 صد در صد کٌ اٍن_

 کنید؟ نی چیکار جا این حاال_
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 گردی پاریس... کردید نی شها کٌ کاری يهَن_

 بَدید؟ نیَندى دیگٌ کارى یٌ ٍاسٌ نگٌ_

 کٌ بشٌ نختل خَشیهَن نیست قرار ٍلی.. چرا_

 کجان؟ بقیٌ_

 بخرن بستنی رفتن

 آيان_

 اٍندن بستنی تا پنج با علی انیر کهک با آرام نَقع يهَن

 انین ننَ بٌ دادن يو تاش دٍ

 گرفتن يو نا برای ٍ بَدن دیدى رٍ نا کٌ این نحل

 خَنٌ برگشتیو کَفتٌ خستٌ خرید کلی از بعد ٍ گشتیو يو با ٍ رٍز اٍن

** 

 شٌ؟ نهی پا خانَنو شَکا_

 گفتو ٍ زدم تخت رٍی غلتی

 دقیقٌ پنج انین_

 بَد نَازش حال در کٌ کردم حس نَيام رٍی رٍ دستی دقیقٌ پنج بعد

 شدم رٍبرٍ انین ی چًرى با کٌ کردم باز رٍ يام چشو الی ٍ زدم لبخندی

 گفتو آلَدگی خَاب صدای با ٍ نشستو تخت رٍ پاشدم آرٍم

 بخیر صبح_
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 خانَنو بخیر يو تَ زیبای بًاری صبح_

 

 شستو نَ صَرت ٍ دست رفتو ٍ پاشدن کٌ گرفت رٍ دستو

 گفت بلند جا يهَن از ٍ اشپزخَنٌ سهت رفت انین

 ؟ خرید بریو سر یٌ بریو چیٌ نظرت_ 

 خَبیٌ فکر_

 

 رفتو اشپزخَنٌ سهتٌ بٌ ٍ پاشدم

 بریو تا کنو درست رٍ صبحَنٌ بذار فعال-

 کنو؟ کار چی االن نن+

 بکنی خَاد نهی کاری بشین تَ-

* 

 نشستو انین کنار ٍ کشیدم آب يو ظرف اخرین

 

 شدم عاشقانٌ ٍ اکشن فیلو یٌ دیدن نشغَل ٍ تلَزیَن جلَی

 گفتو ٍ کردم انین بٌ رٍ

 انین؟_

 جانو_
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 يو؟... یرانا برنگردیو.. بهَنیو جا يهین ندت یٌ گو نی_

 ؟ بهَنیو خَای نی کی تا... ندارم نشکلی نن خَای نی تَ اگٌ_

 ..شد ٍقت ير تا_

 خانَنو باشٌ_

* 

 بَد شدى ظًر از بعد

 پایین اٍند يا پلٌ از جذاب ٍ اسپرت تیپ یٌ با انین کٌ بَدم شام کردن درست حال در آشپزخَنٌ تَ

 نیری؟ انین؟؟کجا_

 دیگٌ شَ آنادى َپاش خرید بریو خَاستیو نهی نگٌ_

 

 شو نی آنادى سریع کن صبر پس گی نی راست_

 نکن عجلٌ_

 بیرٍن زدیو خَنٌ از ٍ پَشیدم لباسی یٌ رفتو سریع

 

 کردیو نی نگاى يا نغازى ٍیترین بٌ ٍ زدیو نی قدم خیابَنا تَ جَر يهین

 گرفت ٍ چشهو یکیشَن ٍاقعا فرٍشی لباس نغازى یٌ ٍیترین تَ

 داشت طالیی بند کهر یٌ ٍ بَد حریر ياش آستین کٌ گلبًی کَتاى لباس یٌ

 قشنگ ٍ سادى
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  اٍند خَشش کٌ دادم نشَن انین بٌ

 بیارتش برام گفت ٍ نغازى تَ رفتیو يو با

 شد عالی تنو تَ کردم پرٍ ٍقتی

 برام تایید از بعد ٍ دید تنو تَ يو انین

  کرد حساب

 شد تنٌ بٌ تنٌ یکی با انین کٌ بیرٍن بیایو نغازى از خَاستو

 گرفت جا لباش رٍ لبخندی اخو جای بٌ دیدنش با کٌ بگٌ یارٍ بٌ چیزی یٌ برگردى خَاست

 گفت ٍ یارٍ اٍن ی شَنٌ رٍ زد نحکو ٍ دستش

 کنی؟ نی چیکار جا این تَ پسر بٌ_

 گفت کٌ شناختش نی يو پسرى اٍن انگار

 بَدنت ندیدى بَد سالی یٌ یٌ.. دیگٌ پاریس اٍندم_

 گفت ٍ کرد ىنگا نن بٌ بعد ٍ

 انین؟ آقا کنی نهی نعرفی_

 گفت ٍ بغلش تَ کشید ننَ انین

 زندگیو عشق ٍ يهسر شَکا_

  گفت ٍ پسرى سهت گرفت دستشَ بعد

 نًرداد قدیهیو دٍست يو این_

 خَشبختو_
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 چنین يو_

 رفت عجلٌ با خَايی نعذرت یٌ از بعد ٍ خَرد زنگ گَشیش کٌ بدى ادانٌ ٍ بحخ خَاست

 خَرد زنگ يو نن گَشی نَقع يهَن

 بَد آرام

 بزنٌ حرف تا ٍ گَشو کنار گذاشتو رٍ گَشی

 خانو عرٍس سالم.. بٌ_ 

 چطَری؟.. پلیسٌ خانو سالم_

 ؟ کجایی.. نرسی_

 چطَر؟_

 بزنیو چیزی دٍری یٌ پیشتَن بیایو يا بچٌ با خَاستیو نی_

 ..... خیابَنٌ بٌ بیا پس.. باشٌ_

 یَفتیو نی راى داریو.. نرسی_

 ننتظرم_

 

  کیفو تَ گذاشتو ٍ کردم قطع ٍ گَشی

 گفت ٍ کرد تر نزدیک خَدش بٌ ننَ انین

 عاشقتو دٍنستی نی_

 ارى-
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 زندگیهی؟_

  گفتو باز ٍ خندیدم

 ارى_

 برات؟ نیرم نی دٍنستی نی_

 گفتو ٍ کردم اخهی

 نکنٌ خدا_

 بخَرم؟؟ ٍ لبات اخو اٍن خیابَن ٍسط خَام نی االن يهین دٍنستی نی ٍ_

 .. کٌ کرد نی نزدیک ٍ لباش داشت

 شنیدیو ٍ نفر چند کردن اٍيَم صدای پشتهَن

 شدیو رٍبرٍ يا بچٌ با کٌ پشتهَن سهت بٌ برگشتو ٍ شدیو جدا يو از سریع

 خندى زیر زدن کٌ دادیو سالم بًشَن يو با ٍ کردیو يَل

  گفتو بًشَن رٍ ٍ سینو جلَ کردم جهع نَ دست

 داشت؟ خندى_

 نداشت؟: آرام

  گفتو بشنَى خَدش فقط کٌ جَری آرٍم َششَگ کنار رفتو

 کنو نی چیکارت ببین ٍقت اٍن.. بگیرم باید کٌ اٍنی با نَچتَ نَقع بٌ نن بزار فقط_

_okey .. 

 ببرید يو رٍ نا... برید خَاستید نی کجا.. خب_
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 جا اٍن بریو.. نناسبٌ نسبتا یٌ پارت یٌ دٍرٍبر این انشب: دالرام

 گفت کٌ کردم نگاى انین بٌ

 ... بریو داری دٍست اگٌ_

 شدیو علی انیر ناشین سَار بايو ٍ کردن نَافقت يهٌ

 ایستاد بزرگ ٍیالی یٌ جلَی ساعت نیو از بعد

 داخل رفتیو ٍ داد نشَن دعَت کارت یٌ علی انیر کٌ در جلَی رفتیو

 چشو جلَی بَدن شدى گو يو تَ کٌ يایی پسر دختر از بَد پر کٌ بزرگ خیلی سالن یٌ تَ رفتیو ٍقتی
 بَد

 پیچیدم انین بازٍی دٍر ٍ دستو

 پَشیدم ٍ بَدیو خریدى کٌ لباسی يهَن

 بَد گرفتٌ رٍ جا يهٌ آينگ بلند صدای

 بَد افراد از پر ياش صندلی ی يهٌ ٍ بَد سالن راست طرف کٌ کَچکی بار

 ٍ تکیال ٍ ٍیسکی رٍ بیشترش کٌ خَردن نی نشرٍبات انَاع از داشتن ٍ بَدن ٍایسادى يو نفر چند
 داد نی تشکیل جَ آب

 رقصیدن نی سن رٍی داشتن بَدن پَشیدى رنگ شب بیکینی یٌ کدٍم ير کٌ رقاص تا دٍ

 نداشت ای خَانندى ٍلی بَد کنارشَن يو نَسیقی گرٍى یٌ

 دٍختو انین بٌ ٍ گرفتو اطراف از رٍ نگايو دستو شدن کشیدى با

 بانَ؟ دید نی ٍ رقص دٍر یٌ افتخار_
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  دادم جَاب ٍ شدم خو کهی ٍ گرفتو ٍ باسول کَتاى دانن

 نیل کهال با_

 تانگَ پیست ٍسط رفتیو يو با ٍ دستش تَ گذاشتو ٍ دستو بعد

 کهرم پشت گذاشت ٍ دستش یٌ يو اٍن ٍ شَنش رٍ گذاشتو ٍ دستو

 بَد يیجانی ٍ تند نسبتا آينگ

 بَد شدى تند نا حرکات يو يهین ٍاسٌ

 بَد تک رقصش انین کٌ ألحق

 بٌ کهر از بعد ٍ انین بغل تَ برگشتو چرخیدن دٍر یٌ بعد ٍ کشیدم ٍ دستو کٌ بَد اينگ آخرای
 شدم خو پشت

 بَسید ٍ پیشَنیو ٍ شد خو نن رٍ نتقابال يو اٍن

 عاشقتو_

 بیشتر نن_

 شدیو خارج پیست از دٍ ير رقص از بعد

 گفت ٍ نَن سهت اٍند آرام

 ؟ خَایید نی يو شها.. بگیرم چیز تا چند بار از برم خَام نی يا بچٌ_

 ؟ نٌ یا خَاد نی دٍنو نهی ٍ انین ٍلی.. خَرم نهی نشرٍب کٌ نن_

 نرسی.. خَرم نهی يو نن نٌ_

 کجان؟ يا بچٌ آرام راستی_
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 کنو فکر بَد سالن چپ سهت يو دالرام.. بارى پیش کٌ علی انیر.. ام_

 باشٌ_

 

  دالرام#

 جَنو بٌ بَد افتادى خاصی استرس یٌ پارتی این تَ اٍندم کٌ اٍلی يهَن از

 برقصن رفتن کٌ انین ٍ شَکا

 بار سهت رفتن يو علی انیرٍ  آرام

 کنو نرتب ٍ خَدم یکو دستشَیی سهت برم تا برداشتو ٍ کیفو

 کردم نرتب ٍ نَيام ٍ ٍایسادم آیینٌ جلَی

 پرید یکی ٍ شد باز در دفعٌ یٌ کٌ بیرٍن بیام خَاستو ٍ بستو ٍ کیفو زیپ ٍ کیفو تَ گذاشتو رٍ شَنٌ
 تَ

 داشتو دید بًش نن ٍلی دید نهی ننَ کٌ بَدم جایی یٌ نن

 شدم قایو بَد کٌ عرضی کو ستَن پشت

 خالفکار یا پلیسٌ یا بَد نعلَم بَد دستش کٌ﴾تفنگ نَعی﴿ کلتی از کٌ بَد سالٌ سی حدٍدا   نرد یٌ

 زد زنگ یکی بٌ ٍ آٍرد در رٍ گَشیش زدى يل

 کرد نی صحبت فارسی کٌ بَد این از تعجبو

 بَد آشنا چقد صداش

 دادم گَش صدا ٍ سر يهٌ این تَ اٍن یَاش ی نکالهٌ بٌ ٍ کردم تیز ٍ يام گَش
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 فعال... کنیو شرٍع ٍ نانَریت کٌ بدى خبر بقیٌ بٌ سریع... اینجان يا اٍن ببین.. الَ_

 کرد قطع ٍ گَشی

 پلیسٌ نعلَم قرارى از خب

 دیدم نهی ٍ صَرتش

 بَد نعلَم نشکیش سرتاسر تیپ با نشکیش یکدست ٍ رپشتپ نَيای پشت از فقط

 نباشٌ کسی ببینٌ ٍ پشتش برگندٍند ٍ سرش لحظٌ یٌ تَ

 ریخت فرٍ ٍجَدم تَ چیزی یٌ انگار دیدم ٍ چًرش ٍقتی نن کٌ

 کرد؟ نی چیکار اینجا اٍن

  علی انیر#

 خَرد زنگ گَشیو کٌ بَدیو ٍایسادى بار کنارى ارام با

 بَد نًرداد

 کنیو شرٍع ٍ نانَریت گفت کٌ دادم جَاب ٍ گَشی

 داشتیو حضَر باید يو تانَن سٌ ير کٌ بَد شدى ریزی برنانٌ پارتی این بٌ اٍندن

 بَد نحض اشتباى نن نظر بٌ اینجا بٌ دختر تا سٌ این اٍردن ٍلی

 شَکا نخصَصا

 رفت نی نفر دٍ این گَش تَ حرف نگٌ ٍلی

 چی؟ شَکا ٍلی کنن دفاع تَنستن نی خَدشَن از دالرام ٍ آرام باز

 دٍنستن نهی يو دالرام ٍ آرام حتی داشتیو خبر تا سٌ نا فقط نانَریت این از
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 باشٌ اینجا نباید آرانو

 کنو؟ چیکار بیفتٌ براش اتفاقی اگٌ

 بگو بًش کی کٌ گیرم در خَدم با فعال

 نزدیک بًشَن ٍ بیرٍن اٍندم افکارم از رفت نی انین ٍ شَکا سهت بٌ کٌ نیانسالی نرد دیدن با
 شدم

 بدم گَش نکالهشَن بٌ بتَنو کٌ جَری ٍایسادم پشتشَن

 شَکا؟_

 بَد کردى صداش کٌ کسی سهت برگشت

 گرفت ٍ ٍجَدم نفرت نرد اٍن ی چًرى دیدن با

 اینجاییو ش بخاطر االن کٌ کسی يهَن

 نابَدیش بخاطر

 باشو شدى آشنا باياتَن کنو نهی شها؟؟فکر... خَدنو_

 

 گفت ٍ دستاش تَ گرفت رٍ شَکا دستای

 عهَت.. ننو.. عزیزم_

 نشَند لباش رٍ پَزخندی ٍ بیرٍن کشید ٍ ياش دست سریع بعد کرد نگاش شَک با یکو اٍل

 يستید؟ خَب.. جان عهَ.. بٌ.. اٍى_

 جان شَکا آٍردی برداشتی يو يات دٍست کٌ بینو نی_
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 يستن يهسرم ایشَن_

 گفت ٍ انین ی شَنٌ رٍ زد ٍ دستش

 گو نی ٍ يات دٍست بقیٌ.. شدى سلطانی ی خانَادى دٍناد سالنتی بٌ.. دٍنو نی کٌ ٍ این_

 

 افتخار بخَاد شدنش دٍناد حاال کٌ گرفتٌ نن سرى بٌ گلی چٌ بَدن سلطانی ی خانَادى خَدى اٍال_
 بگیرم اجازى شها از اینجا بٌ يام دٍست اٍردن برای باید دٍنستو نهی دٍنا.. باشٌ داشتٌ

 

 انداختو راى ٍ پارتی این نن اطالع نحض ٍلی.. اختیاری صاحب کٌ ٍ اٍن_

 

 ٍ عیش برای پارتی یٌ گذارى سرنایٌ شها دٍنستو نهی.. کنیو نی کو ٍ زحهت نا.. اٍنطَریٌ اگٌ خب_
 اجازى با.. يستید نَش

 

 افتادن راى خرٍجی سهت بٌ ٍ کشید ٍ گرفت انینَ دست بعد ٍ

 برن دنبالش کٌ کرد اشارى نفر دٍ بٌ عهَش کٌ دیدم چشهی زیر

 افتاد راى دنبالو تعجب با يو اٍن ٍ گرفتو ٍ آرام دست رفتو سریع

 چی_

 شدى؟

 شدى چی فًهی نی.. باش ساکت فعال.. کن صبر_
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 رفتن نی پشتی حیاط سهت بٌ يا اٍن دنبال داشتن کٌ کردیو دنبالشَن

 بَدیو کردى پارک اٍنجا ٍ ناشین

 

 ٍ آٍرد در نشکیش کتٌ زیر از رٍ اصلحش یکیشَن کٌ شدن نی نناشی سَار داشتن شَکا ٍ انین
 کنٌ شلیک خَاست

 افتاد دستش از کٌ کردم شلیک کلتش سهت بٌ ٍ جنبَندم دست اٍن از تر سریع کٌ

 رفتو خالی جا کٌ کرد شلیک سهتو بٌ سریع یکی اٍن

 

 کردیو نی شلیک داشتیو آرام ٍ نن ٍ ناشین پشتٌ بَد گرفتٌ رٍ شَکا انین

 رسَنٌ نی ٍ خَدش دارى سریع ساختهَن ٍرى اٍن از کٌ دیدم ٍ نًرداد ٌک

 دالرام يو سرش پشتٌ

 

 داشتیو شلیک ی اجازى ٍ کردیو نی يهکاری لندن پلیس با

 

 راستش سهت پًلَی بٌ خَرد کٌ رفتو نشَنٌ یکیشَن سهت بٌ تیر یدٍنٌ پس

 

 کهرش بٌ خَرد کٌ زد ٍ یکیشَن نًردادم
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 بَدن فتادىا بیًَش دٍتاشَن ير

 کنٌ شلیک آرام بٌ خَاست نی کٌ افتاد یکیشَن بٌ نگايو لحظٌ یٌ تَ

 باش نراقب بزنو داد خَاستو تا ٍ

 بَد شدى دیر

 بَد خَردى آرام ی سرشَنٌ بٌ تیر

 گرفتهش بغلو تَ آرٍم ٍ رفتو سهتش بٌ سریع

 آرام؟؟خَبی_

  زدم داد

 اٍرژانس بزن زنگ انین_

 خَبو.. نن_ 

 ؟ آرام ننٌ تقصیر يهش... نعلَنٌ_

 .. لٌ.. ب_

 بگو بًت خَاستو نی تازى.. کنو نی خَايش.. بیار طاقت_

 رٍ؟ چی_

 دارم دٍست اینکٌ.. اینکٌ_

 گفت ٍ زد درد با يهراى لبخندی حرفو این با

 ٍاقعا؟_

 نعلَنٌ_



 www.Novel98.com 228               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کنو فکر حرفت این بٌ تا بیارم طاقت باید پس_

 بیاری طاقت باید_

 

 دالرام#

 

 کرد نی خبر آنبَالنس داشت کٌ کردم نگاى انین بٌ ٍحشت با

 بَد علی انیر بغل تَ يو آرام

 ؟ دى نهی نشَن العهلی عکس کٌ ندیدى ننَ ينَز یعنی

 پیچید گَشو تَ صداش

  چطَرى؟ حالش علی_

   يَشیارى فعال_

 شکر خدارٍ خب_

 بَد دادى تکیٌ ناشین بٌ استرس ٍ شَک با کٌ افتاد شَکا بٌ نگام

 کردم صداش ٍ رفتو سهتش بٌ

 گفت ٍ چرخَند سهتو بٌ ٍ صَرتش

 ؟ دالرام خبرى چٌ اینجا_

 شٌ نی درست چی يهٌ نباش نگران_

 خَردى تیر ؟؟آرام شٌ نی درست چی_
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 ریختن يو پشت تند تند اشکاش ٍ ترکید بغضش دفعٌ یٌ

 افتاد زدى حیرت چشو جفت یٌ بٌ چشهو راى بین کٌ چرخَندم آرام سهت بٌ ٍ نگايو

 زد لب ارٍم

 دالرام؟؟_

 گفت ٍایساد جلَم ٍقتی ٍ برداشت قدم تند سهتو بٌ

 ؟ دالرام خَدتی_

  دادم جَاب ٍ گرفتو چشهاش از ٍ نگام

 دالرانٌ یٌ باطنو در ٍلی... يهَنو ظاير در.. کنٌ نی تغییر ادم سال پنج بعد ٍلی.. خَدنو آرى_
 دیگست

 اٍند نی نظر نَردى نحل بٌ عتسر با داشت کٌ آنبَالنسی بٌ شد نعطَف نگايو حرف این بعد

 رٍشن يهشَن آژیر ٍ اٍندن نی پشتش داشتن آنبَالنس دیگٌ دٍنٌ یٌ ٍ پلیس ناشین يو تا دٍ
 بَد

 بَدن اتفاقات این تهاشاگر ٍ بیرٍن بَدن ریختٌ ساختهَن از صدا ٍ سر این با زیادی افراد

 خبرى؟ چٌ نن دلٌ تَ کٌ دٍنست نی کدٍنشَن ٍلی

 دٍنستو نهی يو خَدم حتی

 شَکا#

 رفت باياش يو علی انیر ٍ بیهارستان بردن ٍ آرام

 شٌ نی خَب زٍدتر آرام اٍنجا بری نٌ خَبٌ خَدت حالٌ نٌ گفت انین کٌ برم خَاستو نی ننو
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 کنی استراحت خَنٌ بًترى فعال

 شدٍ تا بَد رفتٌ نن از بعد انین کٌ یٌ حهَم درى بٌ نگام ٍ کشیدم دراز دٍنفرنَن تخت رٍ االنو
 کنٌ کو انرٍز اتفاقات خستگی از یکو ٍ بگیرى

 شو گرم یکو تا کشیدم حَلو رٍی بیشتر رٍ پتَ

 بپَشو لباس شو بلند نداشتو حال

 کرد پرت تخت رٍ کنارم ٍ خَدش ٍ بیرٍن اٍند حهَم از دقیقٌ پنج از بعد انین

 اٍف_

 ؟ حهَم رفتی اٍند جا حالت_

 داد بجَا نَ طرف شد نیهخیز چپش سهتٌ بازٍی رٍ

 رفت در خستگیو.. آرى خداییش_

 شکر خدارٍ خب_

 بَسید ٍ لبام ٍ کرد خو سرشَ بعد کرد نگام جَری يهین جانیٌ چند یٌ

 کردم يهرايیش ٍ گردنش پشت گذاشتو ٍ دستو یٌ

 شد قایو گردنش تَ سرم کٌ حَلو بندى سهتٌ برد آرٍم ٍ دستش یٌ

 

* 

 

 رىگذ نی اندازی تیر قضیٌ اٍن از يفتٌ یک االن
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 شد نرخص ٍ شد خَب حالش شکر خدارٍ آرام

 خَاستگاری بیای باید بگیری جَابتَ خَای نی اگٌ گفت يو علی انیر بٌ

 داشت حقو

 ایران سهت بٌ داشتن پرٍاز علی انیر ٍ آرام يو انرٍز

 بَد نَندگار فعال ٍقت چند یٌ دالرام ٍلی

 اٍردم در سر قضیٌ از یکو زدم حرف دالرام با ٍقتی

 نیشٌ نًرداد عاشق نیخَرى نانَریت یٌ بًش کٌ پیش سال پنج

 طَر يهین يو اٍن

 شن نی جدا يو از بَدى چی نداد تَضیح کٌ دلیل یٌ خاطر بٌ ٍلی

 شن خَشبخت يو يا اٍن انشاهلل

 دنیام دختر ترین خَشبخت کردم نی فکر کٌ نن االن نحل

 بدى نشَنو رٍ رٍش اٍن خَاد نی دنیا تازى نگَ

 نکشید يو سال نصفٌ بٌ حتی نن خَشبختی عهر

 بدیو پر رٍ عاشق کفتر تا دٍ اٍن تا ریو نی پاریس فرٍدگاى سهت بٌ داریو ٍ شدیو ناشین سَار االنو
 برن

 

 کردم نگاى انین بٌ

 نَياش بین کشید نی ٍ دستش يی عصبی
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 اٍند نی چشو بٌ ٍ بَد شدى زیاد خیلی انرٍز کٌ عادتی

 تَنست نهی ٍلی بزنٌ حرفی خَاست نی انگار

 بَد گرفتٌ ٍ فرنَن دٍر نحکو کٌ دستش رٍ گذاشتو ارٍم ٍ دستو

 دٍخت جادى بٌ نگاشَ دٍبارى ٍ انداخت بًو نگايی نیو کٌ کردم صداش

 بگی خَای نی چیزی_

 بَد عصبی یکو از بیشتر یکو حتی

 کرد زدن حرف بٌ شرٍع ای گرفتٌ صدای با ٍ نَياش بین کشید ٍ دستش دٍبارى

 ٍلی.. شی نهی نتَجًش ٍقت يیچ يو نگو اگٌ دٍنو نی.. بگو بًت ٍ چیزی یٌ ستوخَا نی.. شَکا_
 باشٌ بینهَن پنًَنی چیزى خَام نهی

 بَد کردى ننتقل بًو ٍ عجیبی ی دلشَرى حرفاش با

 رٍ جالبی ترکیب کرد نی برخَرد ناشین ی شیشٌ بٌ کٌ تندی ٍ ریز بارٍن يای قطرى صدای با کٌ
 بَد نساختٌ

 کنی نی نگرانو شدى؟؟داری زیچی... انین_

 کسی اٍن ندت این تَ نن... باشٌ شدى شاید دٍنو نهی_

 نَند تهَم نیهٌ کرد کٌ ٍحشتناکی ترنز با حرفش بقیٌ

 کرد برخَرد داشبَرد با نحکو سرم

 بشٌ باز بخَاد بگ إیر کٌ نبَد زیاد اٍنقدر ضربٌ

 فرنَن بٌ بَد خَردى سرش يو انین
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 کرد بلند کهی ٍ سرش ٍ خَرد خفیفی تکَن کٌ دادم تکَنش آرٍم

 بَد زدى دانن اتفاق این بٌ انین پرتی حَاس ٍ بَد شدى ننحرف زنین لیزی اجر بر ناشین

 بشٌ جهع درد از صَرتش شد باعخ کٌ نشست دفعٌ یٌ دیدنو با

 یاد نی خَن پیشَنیت از ؟دارى شَکا خَبٌ حالت_

 گٌ نی راست فًهیدم دیدنش با ٍ پیشَنیو بٌ کشیدم رٍ يام انگاشت نَک

 بعدا.. شن نی نگران يو اٍنا اٍنجا بریو اینطَری.. خَنٌ برگردیو بزن دٍر خَای نی.. نیست چیزی_
 دیو نی تَضیح بًشَن

 زد استارت ٍ داد تکَن سرشَ

 کرد حرکت خَنٌ سهتٌ بٌ ٍ زد دٍر رٍ جادى ٍ چرخَند ٍ فرنَن

 بگیرم ٍسایل دارٍخَنٌ رم نی نن خَنٌ برٍ تَ گفت رسیدیو ٍقتی

 نداریو خَنٌ تَ اٍلیٌ يای کهک جعبٌ

 کردم ش باز درٍ تَ انداختو کلید ٍ کردیو خدافظی يو از در جلَی

 بشَرم ٍ پیشَنیو تا دستشَیی رفتو

 زدن درٍ زنگ

 کردم باز درٍ کٌ انینٌ کردم فکر

 بَد پَشیدى يارٍ پستچی لباس کٌ بَد آقایی یٌ انین جای بٌ

 بفرنایید؟_

 کنید انضا رٍ اینجا لطفا.. دارید بستٌ یٌ_
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 چیزی دیگٌ ٍ کردم احساس بازٍم تَ رٍ سَزشی کنو انضا خَاستو ٍ گرفتو دستش از کٌ ٍ خَدکار
 نفًهیدم

 انین#

 بگو بًش باید باالخرى اینکٌ گیرى در.. درگیرى ذينو کٌ يفتست یٌ االن

 شٌ عصبانی شاید

 شٌ دلخَر

 ننطقییٌ دختر اٍن انا

 ببخشٌ ننَ بتَنٌ انیدٍارم

 بگی؟ بًش بری خَای نی چی خَب پسر اخٌ

 عهَش پسر بٌ اٍل بیاری دست بٌ بیشتری اطالعات بتَنی اینکٌ برای ٍ بَدی نخفی پلیس اینکٌ
 شدی؟ نزدیک

 دادی؟ نشَن دیٍَنش ٍ عاشق خَدت ٍ شدی نزدیک خَدش بٌ کو کو نداد جَاب دیدی

 ؟ کنٌ نی اٍرب شدی عاشقش ٍاقعا عرٍسی برای بگی برگردی بعد

 کنٌ؟ نی ٍلت یا

 زدم رٍ خَنٌ زنگ ٍ کردم جا جابٌ دستو تَ رٍ نشها يو در افکار این با

 کردم باز درٍ کلید با ٍ جیبو تَ بردم ٍ دستو نشد باز ٍقتی

 بَد رٍشن تَک ٍ تک خَنٌ يای النپ

 شد نصیبو کٌ بَد سکَت انا زدم صدا ٍ اسهش ٍ کردم بلند ٍ صدام
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 گشتو نی رٍ خَنٌ ٍجب بٌ ٍجب ٍ زدم نی صداش يو ىسر پشت جَر يهین

 شدم نی نگران داشتو ٍاقعا دیگٌ

 سرم رٍ بَدم گذاشتٌ رٍ خَنٌ کلٌ ٍ بَد شدى داد بٌ تبدیل يام کردن صدا

 گشتو جارٍ يهٌ

 نبَد ٍلی

 افتاد سالن تَ نیز بٌ نگايو کٌ بگردم دنبالش بیرٍن برم خَاستو

 بَد رٍش شدى تا کاغذ یٌ

 بَد اعدانو حکو ٍرقٌ اٍن کٌ انگاری

 برم سهتش ترسیدم نی

 برداشتو قدم سهتش بٌ آرٍم آرٍم

 کردم باز ٍ الش ٍ داشتو برش نیز رٍی از

 

 بَد نانٌ  یٌ

 بَد؟ خَدش خطٌ دست

 نعلَنٌ

 نشناسو؟  خطشَ دست شٌ نی نگٌ

 خَندن بٌ کردن شرٍع يام چشو

 شدم نی لٌ بیشتر خَندم نی بیشتر چی ير
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 .. سالم﴿

 بی؟؟خَ

 .. رفتو نی اینطَری نباید شاید

 .. چی ير حاال.. ٍلی

 .. برم تر زٍد خَاستو نی.. نَشتو ای عجلٌ يو این

 .. زندگیت از

 .. بَد درٍغ پایٌ بر يهش کٌ زندگیی

 .. نیدٍنو ٍ چی يهٌ نن

 .. بدم تَ جَاب تَنو نهی کٌ کجا از نگَ

 کردی؟ چیکار تَ ٍلی بَدم عاشقت نن

 .. کردی بازیت شب خیهٌ عرٍسک ننَ

 .. نگردی دنبالو دم نی پیشنًاد بًت 

 ... کنی نهی پیدام چَن

 .. بینی نهی ننَ يیچَقت يو دیگٌ

 .. راحت خیالت

 ﴾شَکا

 کردم نچالٌ دستام تَ ٍ کاغذ ٍ نشستو صندلی رٍ

 ! شَکا
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 شَکا#

 کردم باز درد با ٍ چشهًام الی

 کرد نی اذیتو این ٍ چشهو تَ زد نی نَر

 کرد عادت نَر بٌ  چشهو دقیقٌ چند بعد

 شدم نَاجٌ بَدن نشستٌ ای گَشٌ کدٍم ير کٌ دختر تا چند با کٌ گردٍندم چشو

 بستست فًهیدم کٌ بدم تکَن ٍ يام دست خَاستو

 کجام؟ نن

 ؟ بَد کی نردى اٍن

 زدن نهی حرفی يا دختر این از يیچکدٍم

 تَ اٍندن غَلتشن تا چًار سٌ ٍ شد باز آينی درى کٌ بَدم نشستٌ يهینجَری ساعت نیو

 کشیدن خَدشَن دنبال ٍ برداشتن دختر تا چند کدٍنشَن ير

 برداشت ٍ دیگر دختر یٌ ننَ ٍ اٍند يو یکیشَن

 کردن نهی اعتراضی دخترا

 داشتن عادت انگار

 چی؟ بٌ

 تَ بردن رٍ نا کردنَ باز ٍ اتاق یٌ درى رايرٍ تا چند گذرٍندن بعد

 بَدن پَشیدى نشکی شلَار ٍ کت يا این برعکس يهشَن کٌ َدنب اٍنجا يو دیگٌ نرد تا چند

 بیاد در صداش ترسید نی آدم کٌ بَدن گندى انقدر يهشَن
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 دادن نهی جَاب يو يیچی بٌ

 آٍردید کجا رٍ نن کٌ گفتو نی ٍ کردم نی بیداد ٍ داد کٌ ٍقتی

 بَد سکَت جَابو

 بَد يا این رئیس انگار دبَ دٍخت خَش خیلی ٍ کرد نی فرق شلَارش کت ندل کٌ یکیشَن

 کرد اشارى یکیشَن بٌ چَن

 افتاد راى بیرٍن سهتٌ بٌ يو خَدش ٍ

 گفتو بًش رٍ حرص با کٌ گرفت رٍ نن بازٍی اٍند يو یارٍ اٍن

   رم نی خَدم کن ٍلو_

 راى یارٍ يهَن سرى پشت جلَ بٌ نگاى با ٍ گرفت ٍ دستو نحکو جَر يهَن ٍاکنشی يیچ بدٍن ٍلی
 افتاد

 اینجا بَد یجای چٌ

 نختلف رايرٍيای از پر

 دريو ٍ طَالنی ٍ بلند

 چیٌ؟ بٌ چی فًهیدن نی چطَری

 رايرٍ تا دى حدٍدا کردن رد از بعد

 رفت ٍ کرد گرد عقب کَتاى تعظیو یٌ با ٍ اتاق داخل فرستاد ننَ نردى کٌ اتاق یٌ تَ رفت یارٍ اٍن

 بَد ایستادى پنجرى سرارسر دیَار بٌ رٍ نردى

 دیدم نهی ٍ چًرش ٍ بَد نن بٌ پشتش
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 بَد شدى تشکیل طَسی ٍ ای سرنٌ رنگًای از ٍسایلش کٌ بَد بزرگ خیلی کار اتاق یٌ

 

 بٌ سلَل ترس از ئو افرادی چٌ بین ٍ کجام دٍنو نهی فًهیدم ٍ کردم باز ٍ يام چشو کٌ اٍل يهَن از
 لرزید بدنو سلَل

 شناسو نی ٍ جهاعت این نن ٍلی

 بندنت نی کفل بٌ ترسیدی بفًهن تا

 دادم نی نشَن ٍ ترسو نباید

 بَد ساختٌ کارم ٍگرنٌ

 گرفتو نحکو ٍ خَدم اٍل يهَن از

 باشٌ نَاظبو کٌ نیست بًو حَاسش کسی خدا ٍ نن از غیر بٌ اینجا دٍنستو نی چَن

 دادنش قرار نخاطب ٍ کردم بلند کهی ٍ صدام

  کجام نن بگَ کلهٌ یٌ تَنی نی اگٌ تَ.. بزنن حرف نیستن بلد کٌ اٍنا.. آيای_

 سهتو برگشت آرٍم

 کشید بیرٍن کتش جیب از سیگاری ٍ آٍرد در ٍ بَد جیبش تَ کٌ ٍ دستش

 شد پخش يَا تَ دٍدش ٍ کرد رٍشن ٍ اٍن بَد حکو طرح رٍش طالیی با کٌ رنگی نشکی فندک با

 برم ضعف ٍ بسَزى نعدم شد باعخ کشیدم يام ریٌ داخل ٍ دٍدش ٍقتی

 بَد شدى باعحش يهین ٍ بَدم نخَردى چیزی کٌ َدب ساعت چند نطهئنن

  گفتو دٍبارى ٍ کشیدم داری صدا پَف
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 اللی؟ سالنتی بٌ يو تَ_

 گفت ٍ زد ی پَزخند

 نچ_

 بگَ ٍ بچین يو کنار ٍ کلهات این ٍ کن لطف حاال.. شد خارج شها گلَی از آٍایی یٌ شکر خدارٍ.. اٍى_
 کجام؟ نن

 داد بیرٍن ٍ ارشسیگ دٍد صَرتو تَ ٍ شد نزدیک بًو

 

 کردم نگاى خیرى نرنَزش چشهای تَ ٍ ندادم نشَن ٍاکنشی ٍلی سَخت غلیظش دٍد از گلَم

 زد لب بشنَم کٌ جَری آرٍم

 گستاخی ٍ نترس خیلی_

 گفتو جَابش در ٍ زدم ی پَزخند

 کنی؟ انتقاد نن از کٌ بَد این کارت فقط االن_

 گفتو شهردى شهردى

 ؟ خب؟؟ٱکیٌ.. کجاست.. اینجا.. ٍ.. يستی.. کی.. بگَ نن بٌ_

 بَد صَرتش تَ يهیشٌ انگار نرنَز نگاى ٍ نسخرى پَزخند اٍن

 چرخیدن دٍرم کرد شرٍع آرٍم

 زدن حرف بٌ کرد شرٍع يو جَری يهَن

 .. سلطانی خاندان دخترى ی نَى تک... سلطانی شَکا_



 www.Novel98.com 241               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 ندیدش ٍقت يیچ کٌ دارى عهَ پسر یٌ.. شدى جدا خاندان این از کٌ دارى خالفکار عهَی یٌ.. ام

 

 داد ادانٌ ٍ کرد نزدیک گَشو بٌ پشت از ٍ سرش

 عهَت پسر.. يستو سلطانی يیراد نن.. اینٌ جَابت_

 دزدیدى؟ رٍ نن چی یعنی بَد شدى بیشتر يو ترسو کهی ٍ بَدم کردى تعجب

 بکنٌ خَاد نی چیکار بايام

 چیٌ؟ کاريا این از قصدش

 گفتو جَر يهَن ٍ کردم نخفی چشهًام سیايی خیالی بی ی پردى پشت دٍبارى ٍ ترسو ٍلی

 چی؟ کٌ خب_

 رفت یادم..راستی.. آيا.. دارى ادانٌ يو يا کجا تا... دارى ادانٌ داستان کٌ اینجاست از قضیٌ... خب_
 بَد؟ بَد؟انین چی اسهش.. بَدی کردى ازدٍاج... بگو تبریک

 داد ادانٌ خَدش کٌ ندادم جَابی

 شرکت یٌ صاحب... يست يو خانو ی پیشٌ عاشق قضا از کٌ.. نًربَن ٍ بجذا ٍ خَشتیپ نرد یٌ_
 شاید یا.. نٌ؟؟.. باشٌ داشتٌ دٍنی شغل یٌ يو شاید.... دارى شعبٌ کشَر تا چند تَ کٌ لباس طراحی

 نٌ؟ باشٌ دٍنش شغل این يو

 ؟ سلطانی يیراد برسی کجا بٌ خَای گی؟؟نی نی پال ٍ پرت داری چرا

 

 دم نهی کسی ير بٌ ٍ افتخار این البتٌ.. ترم راحت خالی يیرادى با_
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 برسی؟ خَای نی کجا بٌ ببینو بگَ.. بدی بًو ٍ افتخار این ٍ کنی لطف کٌ این جای بٌ_

 

 داد ادانٌ

 عهَت يای خالف اٍج دیگٌ... بَد پیش سال سٌ_

 

 ندارم عهَیی چین يو نن_

 

 غرید ٍ گرفت عصبانیت با رٍ یقو

 ساکت_ 

 

 بشینو جلَش برم کٌ کرد اشارى دستش با.. نشست رٍش ٍ رفت نشکی چرنی نبل تسه بٌ يو بعد

 

 راحتو_

 

 بشین بیا گو نی_

 

 نشستو رٍش ٍ کردم حرکت نبل سهت بٌ آرٍم کٌ انداخت بًو ترسناک نگاى یٌ يو بعد
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 گفت ٍ انداخت چپش پای رٍی ٍ راستش پای

 سعی بَدى الهللی بین نخفی پلیس آقا ٌی ٍسط این نگَ.. بَد ياش خالف اٍج.. گفتو نی داشتو_
 .. بیارى دست بٌ ٍ نانَریت این کنٌ نی

 .. شدن نهی نَفق.. خب ٍلی.. بیارن دست بٌ علیًش بر ندرکی پدرم از خَاستن نی  يا خیلی

 .. بَد حرفا این از تر زرنگ یارٍ این ٍلی

 .. بَد دٍست سلطانی يای نَى از یکی با قبال

 ... شد نزدیک خانَادش بٌ ٍ کرد استفادى اٍن از

 ... خانَادش پیش ایران برگردى سال چندین از بعد کرد راضی رٍ پسر

 شٌ نهی نصیبش زیادی چیزى پسرى این طریق از دید کٌ ٍقت چند از بعد... برگشتن يو با

 داد نشَن يا بزرگ جلَی ٍ خَدش.. جلَتر اٍند یکو

 شد باز پاش عهارت اٍن بٌ

  بَد يا سلطانی پسری ی نَى صهیهی دٍست باالخرى

 گذاشت شنَد رٍ خَنٌ کل

 ياش ترین پیشرفتٌ از

 کرد نی يهکاری انریکا ٍ ارٍپا با باالخرى

 چیٌ؟ دٍنی نی آخٌ

 جنبید نی کلش ٍ سر جا يهٌ عهَت
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 بَدن دنبالش يو يهٌ

 ریخت نی کرم زیادی

 آٍرد دست بٌ صدا ٍ ندرک تا چند یٌ

 پرٍندى الی گذاشت رٍ يا اٍن

 شد نزدیک دیگٌ دمق یٌ

 کرد ازدٍاج دختریشَن ی نَى با

 نبَد نًو يا اٍن برای زیاد ٍلی

 اٍم عسل ناى

 پاریس دن

 داشت اقانت عهَت نَقع اٍن کٌ جایی

 دیدیش پارتی تَ

 پیش ی يفتٌ يهین طی

 کردن دستگیرش ٍ کرد جهع رٍ يا نیرٍ

 دستش ٍ دار تهام با

 کردن اعدام پیش رٍز دٍ يهین يو با رٍ يهٌ

 دزدیدنت کٌ رٍزی دیرٍز

 نیست شغلش طراحی اصال کنو فکر پس
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  گفتو ٍ شدم جا بٌ جا نبل رٍ

 کنو؟ باٍر ياتَ حرف باید کجا از

 

 کردى باٍر ٍ چیزی یٌ اٍن ٍلی... نٌ یا کنی باٍر نیست نًو برام_

 

 رٍ؟ چی_

 

 کٌ بنَیسو تَش ٍ بنَیسو خطت دست با نانٌ یٌ کٌ نبَد سختی کار... شناختو نی رٍ خطت دست_
 بٌ نرد اٍن بینتتَ نهی کس يیچ دیگٌ کٌ رفتی جایی نکردى دنبالت دیگٌ ٍ دٍنی نی رٍ چی يهٌ
 اٍند؟ ؟يو؟خَشت سالن ٍسط نیز رٍ بزارتش يو پستچی ظاير

 

 گفت ٍ کرد نکخ کهی

.. کنٌ تصادف.. تَعٌ شبیٌ داریو ٍ یکی.. بدم تصادف یٌ ترتیب چطَرى؟فردا ایدى این نظرت بٌ.. آيا_
 ٍ حلقٌ نحل.. ام... تَ شخصی يای ٍسایل با سَختٌ نیهٌ ٍ نردى اٍنو ٍ بگیرى آتیش ناشین بعد

 چیزيا جَر این ٍ ساعت ٍ گردنبند

 نردى پاک دل ٍ نًربَن دختر يهَن شَکا کنن فکر يهٌ ٍ ایران بفرستنش بعد

 شن؟ نی حالی چٌ دٍستات نظرت بٌ

 انین؟ یا

 بَدى؟ لعنتی نانَریت يهَن تَ آٍردن دست بٌ از قصدش نٌ؟فقط یا نًهٌ براش اصال
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 ؟ ببینی رٍ العهال عکس تا بگیرن فیلو خاکسپاریت نراسو از بگو خَای نی

 رنانتیک اکشن يای فیلو این نحل دقیقا

 نٌ؟ شٌ نی قشنگ

 

 بَد انداختٌ چنگ دلو بٌ صائقٌ نحل ٍحشت حرفاش با

 کنو نخفی ٍ مچشها تَ ٍحشت ٍ ترس تَنستو نهی دیگٌ نطهئنن

 بَدم تر ٍحشتناک کردم نی فکر کٌ يو چیزی اٍن از يا آدم این

 رسٌ؟ نی بًت چی اینکار ؟؟با بکنی خَای نی کار چی_

 

 يات چشو تَ شٌ نی ٍ ترس.. چطَرى؟ تَ از گرفتن انتقام.. شٌ تهَم کار این ٍقتی.. چیزيا خیلی_
 شٌ شرٍع تازى این ٍلی.. دید

 

 نداشتو ٌدیگ رٍ چیزی گفتن تَان

 رٍ زد حیرت ننٌ يیراد، اشارى با ٍ اٍند نرد يهَن بالفاصلٌ ٍ داد فشار کهی ٍ بَد نیز رٍ کٌ رٍ زنگی
 برد بیرٍن اتاق از

 

 حرفی يیچ بی دٍبارى ٍ گرفت رٍ نن سریع نردى کٌ شد خالی پايام زیر ٍ رفت ضعف دلو لحظٌ یٌ تَ
 کشَند دیگٌ اتاق یٌ سهت بٌ بازٍم از رٍ نن
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 نداشتن زدن حرف ی اجازى رانگا

 بَد جَری یٌ کال نحیط این

 کرد نی کهکو باید خدا خَد فقط بیفتٌ بَد قرار کٌ اتفاقاتی این با

 

 دیگٌ اتاق یٌ داخل برد ننَ

 

 بَد ٍسایل پرى یکی این اتاقا بقیٌ خالف بر

 

 بَد نشکی زرشکی يو بندیش رنگ ٍ چیزا جَر این از ٍ کهد ٍ تخت

 

 بَدم نتنفر دکَراسیَن عنَان بٌ رنگ این از

 

 کرد نی عصبیو

 

 ٍ بَد غذا تَش کٌ سینی خدنتکار یٌ بالفاصلٌ ٍ زدن درٍ ربع یٌ از بعد کٌ کشیدم دراز تخت رٍی
 رفت ٍ نیز رٍ گذاشت

 

 حرف بی بازم
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 بَد نرغ با پلَ زرشک سینی تَی

 

 اٍردن؟ برام ایرانی غذای کٌ کجاییو االن یعنی

 

 باشٌ غذا این از دیگٌ یيا کشَر تَ يو شاید

 ٍلی

 

 خدایا شدم گیج

 

 دادم نی احتهال کٌ دری سهتٌ بٌ سریع دينو گذاشتو ٍ قاشق اٍلین ٍقتی ٍ دستو گرفتو ٍ قاشق
 دٍییدم باشٌ بًداشتی سرٍیس

 

 آٍردم باال بَدم نخَردى ٍ بَدم خَردى چی ير

 

 بَد؟ چی دیگٌ نعدم ناراحتی بَد کو دیگو يای نشکل

 کردم باز ٍ کهد درى ٍ بیرٍن اٍندم دستشَیی از
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 بَد لباس تَش زدم نی حدس کٌ جَر يهَن

 

 بیرٍن کشیدم سفید بلیز ٍ شلَار با آبی سارافَن یٌ بینشَن از پر يو اٍن

 

 کردم عَض ٍ يام لباس ٍ سرٍیس تَ رفتو دٍبارى

 

 رفتو فرٍ فکر بٌ ٍ تخت رٍ کردم پرت ٍ خَدم

 

 گفت؟ نی چرت داشت نٌ یا! داشت؟ ٍاقعیت حرفاش یعنی

 

 ندارى؟ دٍست ننَ انین یعنی

 

 نانَریت؟ یٌ خاطرى بٌ فقط

 

 ندارى؟ دٍستو

 

 شد رٍشن برام فاجعٌ عهق تازى کردم فکر جهلٌ این عهق بٌ ٍقتی
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 شکست ٍجَدم تَ آشنایی چیزى یٌ

 

 گذشتٌ بٌ برگشتو

 يا نشکَنی رٍ دلو گفتو بًش کٌ اٍنرٍزی

 ندارى ٍ شدن خرد دیگٌ بار یٌ تحهل قلب این

 سینش رٍ گذاشت ٍ گرفت ٍ سرم

 داد قَل بًو

 نردٍنٌ قَل

 این سادست ٍ خنگ قد چٌ گفت نی ٍ خندید نی بًو دلش تَ داشت لحظٌ شد؟اٍن چی پس
 دخترى؟

 

 نبَدم سادى نن

 نبَدم يو خنگ

 بَدم دلبستٌ فقط

 نردٍنش نرام بٌ بَدم بستٌ ٍ دلو

 بهَنٌ پیشو خَدش فقط داد قَل بًو کٌ

 تنًام؟ انقدر نن نییع

 درٍغٌ جاياییش یٌ شاید گٌ نی بًو حسی یٌ ٍلی
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 کنٌ؟ خالصو ٍ بریزى شٌ نهی اشک ٍ گلَم تَ کردى گیر لعنتی بغض این چرا

 یارى؟ نی درم پام از دارى قلبو ی يا شکستٌ تیزی چرا

 ندارم؟ تحهل دیگٌ چرا

 ؟ رٍ دنیا یٌ يو کنی خالص خَدتَ ٍ خَدم يو ٍ ٍاینهیسی چرا لعنتی

 کنو گالیٌ دنیا از ٍ بزنو ضجٌ خَاست نی دلو

 تَنستو نهی ٍلی

 برن بین از ٍ شن اشک دٍنٌ دٍنٌ دردام خَاستو نی

 برى نی ٍ نفسو دارى ٍ کردى گیر قلبو ٍ گلَ بین جایی یٌ ٍلی

 

 نکبتی دنیای این از ساعت چند حداقل ٍ برم فرٍ خَاب عالو تَ بتَنو شاید تا بستو ٍ يام چشو
 شو تراح

 

 شدن نهی بستٌ يام پلک ٍلی

 

 شد نی زنَنٌ يای نانردی درگیر ذينو ٍ زدم نی زل نعلَم نا جای یٌ بٌ

 نداشتو يو رٍ پلک نن ٍ گذشت يا ساعت

 زد دم سپیدى

 کردم نگاى دیَار رٍ ساعت بٌ
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 نیو ٍ شش

 اٍند در شدن باز صدای

 سهتش چرخَندم ٍ نگام

 يیراد

 نشستو تخت رٍ ٍ کردم گاى تکیٌ ٍ دستو

 

 گفت ٍ نشست بَد تخت کنار کٌ صندلیی رٍ

 ؟ نخَابیدی_

 ؟ رسید کجا بٌ الکی تصادف اٍن کردی؟؟کار چیکار.. نٌ_

 کرد نگام ٍ شد سینٌ بٌ دست

 نشکی شلَار با بَد پَشیدى سادى سفید تیشرت یٌ

 بَد خَدنَن شبیٌ چًرش

 گفت جدیی ٍ آرٍم صدای با ٍ دٍخت بًو ٍ نگايش

 شد عَض نظرم_

 کنی؟ نهی کارٍ اٍن دیگٌ یعنی_

 نٌ_

 داد ادانٌ کٌ کشیدم راحتی نفس
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 دادم يو انجانش.. دارم دیگٌ فکر یٌ ٍلی_

 فکری؟ چٌ_

 ساعت یٌ يهین.. کرد نی تر راحت کارٍ نردی تا چند پیش کٌ رٍش فتَشاپ یکو ٍ ازت عکس یٌ با_
 فرستادم انین بٌ پیشو

 گفتو ىبرید بریدى صدای با ٍ نشستو جام سرى صاف

 چی؟ یعنی_

 تَپیدم بًش ٍ کشیدم جیغ

 کٌ چیٌ نن ؟گنايٌ چٌ نن بٌ دیگٌ.. کردى عَضی اٍن کردى غلطی داری؟ير دشهنی چٌ نن با عَضی_
 لعنتی شد پیدا کلت ٍ سر گَرستَنی کدٍم از دیگٌ يان؟تَ بکشو باید يهٌ دست از

 

 کنٌ ارٍنو ٍ بیاد کٌ نبَد اشکی يیچ ٍلی بَدم شدى عصبی

 گفت يهزنان ٍ کرد صاف ٍ لباسش ٍ شد بلند

 بگَ خدنتکارا بٌ خَاستی چی ير.. نًهَنی یٌ نحل اینجا.. ندارم کاری بايات فعال_

 

 دن؟ نی عذاب ٍ نًهَن حاال تا کی از_

 

 رفت بیرٍن اتاق از حرفی يیچ بدٍن ٍ انداخت بًو نگايی
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 کن کهکو خَدت خدایا

 بعد يفتٌ یک#

 اتاقو این تَ کٌ يفتست یک االن

 نداشتن کاری حاال تا بايام

 زد نهی حرف بايام عَضی يیراد اٍن جز يو يیچکس

 کشیدم نی عذاب داشتو ٍاقعا

 انین از نٌ داشتو يا بچٌ از خبری نٌ

 کنن نی فکری چٌ دربارم کٌ ترسیدم نی این از

 کنو پیدا نجات راى یٌ رٍزی یٌ اگٌ

 دن نی نشَن بايام رفتاری چٌ ببیننو ٍقتی

 کردن؟ باٍر یعنی

 شدم نی دیٍَنٌ داشتو کو کو ٍ بَدن شدى نغزم ی خَرى ٍ کردم نی فکر يا این بٌ يفتٌ این رٍز ير

 شد اتاقو ٍارد خدنتکار ٍ شد زدى در کٌ بَدم فکرا يهین تَ

 

  انین#

 

 چیدم ذينو تَ يو کنار شدى نرتب ٍ اخیر اتفاقات تهام

 داشت عادی حالت خَنٌ رفت اٍن کٌ رٍزی
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 فًهیدى کٌ شد باٍرم اٍل خَندم رٍ نانٌ اٍن ٍقتی ٍ

 انگیزى بر شک قضیٌ کٌ فًهیدم کردم فکر ياش رفتار بٌ ٍقتی ٍلی

 نٌ؟ یا خَدشٌ خطٌ دست ببینن تا يا بچٌ بٌ دادم رٍ نانٌ

 فرق نَشتن نَقع يا دست فشار شد نعلَم کردن نقایسٌ خَدش خطٌ دست ی نهَنٌ با ٍقتی کٌ
 کردى نی

 

 فتَشاپٌ يهش فًهیدیو بازی کانپیَتر یکو با اٍند لعنتی يای سعک اٍن ٍقتی ٍ

 

 شدى دزدیدى کٌ رسید شٌ نی نتیجٌ این بٌ فقط آخر در ٍ

 

 در صد ٍ دٍنستٌ نی دزدیدتش کٌ کسی اٍن چَن فًهیدى رٍ نن نانَریت قضیٌ االن تا نطهئنن
 گفتٌ بًش صد

 

 نبَد سختی کارى قدر اٍن شدى دزدیدى کی تَسط اینکٌ فًهیدن

 

 بَدم یکی دنبال نن سال چند این تَ

 

 پلیسو نن فًهید کارم آخريای کٌ



 www.Novel98.com 256               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 نٌ ٍ پسرش ٍلی بندازیو گیر ٍ خَدش تَنستیو

 

 دست انتقام برای تا نیگٌ ٍ نَضَع این پسرش بٌ شٌ کار آخرای دٍنستٌ نی کٌ يو اٍن نطهئنن ٍ
 بشٌ بکار

 

 نشناختین ٍ ایران يای پلیس ينَز شها ٍلی

 

 بستو ٍ بَد نیزم رٍ کٌ ای پرٍندى ٍ بیرٍن اٍندم فکر از رٍ نن نخصَصا

 

 بیارن در ٍ آنارشَن کٌ بَدم سپردى يا بچٌ بٌ

 شٌ برقرار بزرگ نًهَنی یٌ قرارى انشب کٌ فًهیدن يام اٍن

 ٍ بریو﴾ نًرداد ٍ علی انیر ٍ دالرام ٍ ارام﴿ خَدنَن يای بچٌ با جشن يای ٍسط انشب بَد قرار
 بدیو نجات يو رٍ شَکا ٍ کنیو ردستگی رٍ يهٌ

 

 ببخشٌ؟ ننَ تَنٌ دى؟؟نی نی نشَن العهلی عکس چٌ ببینٌ ننَ ٍقتی شَکا یعنی

 

* 
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 بشٌ شرٍع نانَریت بَد قرار دیگٌ ساعت دٍ

 کردم عَض نشکی رنگ بٌ نانَریتی يای لباس با ٍ اداریو لباس ٍ پاشدم

 کردم حرکت ناناشی سهت بٌ ٍ برداشتو اسلحهو ٍ پَشیدم يو گلَلٌ ضد

 افتادیو نی راى باید کو کو

 بَدیو ناشین تا دى

 شدن نی نفر چًل يو سرى يو يا بچٌ

 کنو پیداش باید

 

 شَکا#

 

 نًهَنیٌ انشب کٌ گفت ٍ زد حرف بار اٍلین برای ٍ اٍند زرشکی لباس یٌ با خدنتکار ٍقتی

 

 نکنو قبَل خَاستو اٍل

 کنو پیدا فراری راى یٌ بتَنو شاید دیدم کردم فکر ٍقتی ٍلی

 

 کنٌ نی آنادى شب جشن برای ننَ دارى کٌ آرایشگریو دست زیر االنو

 

 نشَند صَرتو رٍ ٍ بَد ست لباسو رنگ با کٌ آرایشی
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 دٍرم ریخت سادى جَر يهَن ٍ کرد صاف نَيانو

 

 پَشیدم رفت آرایشگر ٍقتی ٍ لباسو

 

 کردم نهی انتخاب ٍ این ٍقت چيی بپَشو لباسی خَاستو نی نن اگٌ ٍلی اٍند نی بًو نبَد بد

 

 نبَد نن ی سلیقٌ باب

 

 بَد شدى شرٍع بَد ساعتی نیو جشن

 افتادم راى پایین ی طبقٌ سهت بٌ ٍ کردم پام يو ستش يای کفش

 ایرانیو تَ نا االن کٌ بَد این بَدم فًهیدى يفتٌ یٌ این تَ کٌ نَضَعی تنًا

 

 بدن نجاتو ٍ اینجا بریزن آدم گلٌ یٌ با پلیسٌ االن کٌ انینی کٌ بَد این آرزٍم تنًا

 

 بخشیدنش ٍقتٌ خیلی

 

 نشد نزدیک بًو عشق با شاید
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 شناسو نی رٍ نگايٌ تَ کٌ عشقی رنگ نن ٍلی

 دیدم چشهاش تَ ٍ رنگ این ٍ

 بخشیدنش کٌ نگو بًش اٍل يهَن شاید

 کنو تنبیًش خَدم نَع بٌ اٍل شاید

 دارم دٍسش نن ٍلی

 عاشقشو نن

 باشو پناى بی عاشق یٌ نن نذارى انشب کٌ انیدٍارم

 

 بفرستٌ گرگ يهٌ این بین نن پنايگاى عنَان بٌ رٍ اٍن انشب کٌ خَام نی خدا از

 بَدم رسیدى سالن ٍسط بٌ دیگٌ

   شناختو نهی ٍ کس يیچ

 ل با يو يهٌ

 بَدن ٍسط اٍن بًترى نکنو تَصیفشَن کٌ يایی باس

 برام پَشیدى لباس یٌ يهین ٍاسٌ پَشو نهی بدى لباست این از نن بٌ اگٌ دٍنست نی نطهئنن يیراد
 فرستاد

 زد نی س*ا*ل بَدن کنارش کٌ دختر تا چند با داشت کٌ خَرد بًش چشهو

 باز يَس نردک
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 نشستو نبَد دید تَ زیاد ٍ بَد گَشٌ کٌ صندلی یٌ رٍ

 باشٌ فراری راى یٌ شاید تا چرخَندم نی سالن دٍر تا دٍر نَ نگاى

 َدب نگًبان جا يهٌ ٍلی

 نهیشدن م نفر پنجاى يو سرى خدنتکارینا ٍ بادیگارد با نًهَنی افراد

 بَدن؟ کو انقدر چرا

 نبَد فراری راى يیچ

 سهتو اٍند يیراد نَقع يهَن

 

 نشستی؟ تنًا چرا_

 

 خَدم؟ غیر نشستو نی کی با پس_

 گفت ٍ کشید ٍ گرفت ٍ دستو

 نباشی؟ نن با چرا_

 گرفت درد خَدم دستٌ بدتر بَد گرفتٌ نحکو چَن لیٍ بیرٍن بکشو دستش از ٍ دستو خَاستو

 گرفت نحکو ٍ کهرٍ ٍ رقصیدن نی داشتن دٍ بٌ دٍ کٌ سالن ٍسط کشید ننَ

 کرد يهرايی بٌ نجبَر رٍ نن ٍ

 تَ ریختن پَش سیاى نانَر عالهٌ یٌ کٌ گذشت نی ای دقیقٌ پنج

 !شکرت خدایا
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 افتاد راى نخالف سهت ٌب ٍ کشید نحکو ٍ دستو يیراد کٌ بشو جدا ازش خَاستو

 ؟ بریو نی کجا داری کن ٍل ٍ دستو_

 خانٌ برسٌ؟؟خیالٌ بًت يا زادى حرٍم اٍن دست ذارم نی کردی فکر_

 

  دادزدم سرش ٍ کشیدم ٍ دستو

 چیز يهٌ بی خَدتی زادى حرٍم_

 رٍ نن تر راحت يو اٍن ٍ شدم گیج ضربش شدت از کٌ زد صَرتو تَ سیلی ٍ برگشت حرفو این با
 کشَند خَدش بالدن

 نشست سریع خَدشو ٍ ناشین یٌ تَ کرد پرت رٍ نن ٍ بَد خلَت کٌ حیاطی تَ رفت دیگٌ در یٌ از
 آٍرد در حرکت بٌ ٍ ناشین ٍ رل پشت

 

 انین#

 

 کردم نهی پیداش ٍلی چرخید نی سالن جای يهٌ يام چشو

 نبَد يو اٍنجا ٍلی باشٌ اٍنجا شاید کٌ حیاط تَ رفتو سریع

 شد خارج حیاط از سریع کٌ افتاد ناشینی بٌ چشهو کٌ دنبالش سالن تَ دمبرگر خَاستو

 رٍندم سرشَن پشت ٍ شدم يا ناشین از یکی سَار بالفاصلٌ

 شَکائٌ خَدى شدم نطهئن بَد نشستٌ شاگرد سهتٌ کٌ دختری دیدن با
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 کنٌ ٍلش تا کرد نی تقال ندام

 کهک بیاد گفتو ٍ علی انیر بٌ زدم زنگ حال يهَن در

 

 کردم رٍشن ٍ اسو پی جی براش ٍ رى نی دارى سهتی کدٍم گفتو ًشوب

 با ٍ کردم زیاد رٍ سرعتو راحت خیال با رسید بًهَن علی انیر ٍقتی کٌ کردم نی تعقیبش جَر يهین
 رٍندم دنبالش بیشتری سرعت

 

 شَکا#

 

 شدم صندلی نیخ بَدم نشستٌ تَش کٌ ناشینی زیاد سرعت از ٍحشت با

 بَد آٍر سرسام سرعتش

 رٍند نی فقط ترسی يیچ بی يیراد

 نن نٌ بَد نًو براش خَدش جَن نٌ

 کرد نی دنبالهَن سرعت با داشت کٌ افتاد رنگی نشکی ناشین بٌ آیینٌ از نگايو

 بَدم نگران انین برای خَدم از بیشتر

 نبَد سخت زیاد جادى شناختن

 گیر چالَس جادى يای درى ٍ يا ىکَ بین فًهید شد نی راحتی بٌ يا جادى سبزی سر ٍ خو ٍ پیچ از
 افتادیو
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 فاجعٌ یعنی بشٌ ادغام بًاری تند بارٍن ٍ ناشین زیاد سرعت با ٍقتی این ٍ

 ببریو در بٌ سالو جَن نَن تا سٌ ير اگٌ نعجزى یعنی ٍ

 بَد جلَ بٌ رٍ حرکت حال در عقربش کٌ کردم نگاى شهار کیلَنتر بٌ

 بَد کردى گو رٍ نا نانی کٌ بَد رسَندى حدی بٌ ٍ سرعت يیراد

 زدم جیغ سرش

 عَضی برم بزار کن داری؟ٍلو نهی بر نن سرى از دست چرا يیراد_

 يیچی دیگٌ ٍ کنٌ برخَرد ناشین ی شیشٌ بٌ سرم شدتش از کٌ سیلی با شد نصادف حرفو این ٍ
 نفًو

* 

  بَد رٍم جلَ کٌ بَد سفیدی دیَار دیدم کٌ چیزی اٍلین ٍ کردم باز درد با ٍ يام چشو

 شدم نَاجٌ آشنا نا اتاق یٌ با کٌ چرخَندم اتاق اطراف رٍ نگايو

 بَدم جنس يهین از ای نفرى دٍ تخت رٍی نن کٌ چَبی ٍسایل با اتاقی

 شدم بلند جام از

 داشتو یاد بٌ رٍ اتفاقات تهام

 بَد جشن تَی کٌ بَد يهَنی کٌ انداختو لباسو بٌ نگايی

  کشیدم پایین سهت بٌ رٍ دستگیرى ٍ رفتو اتاق در سهت بٌ

 خَرد نی چشو بٌ نردی تلَزیَن جلَی نبل رٍی کٌ شدم رٍبرٍ نتری شصت نقلی ی خَنٌ با ٍ

 بَدم بیزار ازش کٌ نردی
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 زدم داد ٍ کردم صاف سرفٌ یٌ با رٍ گرفتو صدای

 اینجا؟ آٍردی چی ٍاسٌ رٍ نن يَی_

 داد جَاب دريو ی قیافٌ با ٍ شد بلند

 شَکا نیاد در جیکتو ٍ جات سرى کجام؟بشین نن زنٌ نی غر شٌ نی چی ير يی پایین بیار رٍ صدات_
 بینی نی بد گرنٌ ٍ

  گفتو ٍ جلَ رفتو قدم یک

 کنی؟خب خالصو تیر یٌ با یا کنی لًو لگد ٍ نشت زیر خَای شٌ؟نی نی چی نشو ساکت اگٌ نحال_
 خدانٌ از کٌ نن بکن

 کشید سَت زد کٌ سیلی اجر در چپو گَشٌ حرفو این با

 شنیدم رٍ داشص

  بهیری تا زنهت نی انقدر آرى_

 نشَن رٍ بازٍتَن زٍر کٌ نتنفرم نردا ی يهٌ ٍ تَ سیلی؟از بَد؟یٌ حد يهین در زٍرت فقط بزن خب_
 دید نی نظلَم زنای

 زد داد ٍ گرفت نشتش تَ ٍ لباسو ی یقٌ

 يای رگ تَ کٌ یفیکح خَن يهین خَنی، يهین از يو ،تَ خانَنا خانَم نظلَنی؟نخیر االن تَ نحال_
 نکردی قبَلش کٌ اینٌ نا با تَ فرق ،فقط يست يو تَ يای رگ تَ خَن يهین ،آرى ننٌ اجداد ٍ نن

 ؟ کی؟يان تا ،ٍلی برداشتی قدم خالفش در ٍ نیَندی کنار ،باياش

 گفت ٍ داد شدیدیو تکَن کٌ بَدم شدى جهع خَدم تَ دادش صدای از

 خَای؟ یی؟نینا نحل يو تَ کنو جابت بًت خَای نی_
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 ،ر رٍ ای ديندى آزار گرنای بَد بردى بًت تَ ننَ کٌ حرف این از بعد بالفاصلٌ ٍ

 کردم حس يام لب ٍی

 گفتو نی ناسزا بًش ٍ کشیدم نی جیغ ٍ عقب دادم نی يلش تَانو تهام با

 کجا اٍن زٍرى ٍ کجا نن زٍرى ٍلی

 شن خفٌ گلَ تَ يام اعتراض کٌ بَد شدى باعخ این ٍ

 کشیدم نفرت سرى از جیغی کٌ کرد ٍلو باالخرى

 شنیدم رٍ بلندش صدای

 نایی؟ از یکی يو تَ شد جابت اٍند؟بًت بردی؟خَشت لذت_

  گفتو داد با خَدش نحل

 باشٌ،ٍلی تَ نحل اٍنو چند فًهی؟ير نی دارم شَير ،نن فطرتی پست ،خیلی عَضی شَ ساکت_
  نیستو خیانت ايل ٍ دارم شَير

  خیانتیو ايل يستی،يههَن چرا_

 گفتو ٍ کشیدم لبام رٍ نحکو ٍ دستو

.. نحلٌ.. بَدم،نن عاشقش نن ٍلی نبَد عاشقو اٍن چند بَد،ير عشقو برای فقط يا لب این_
 نیستو.. شهايا

 .. يستی_زد داد ٍ شد نزدیکو

 دٍخت جایی بٌ رٍ نگايش ٍ خَرد رٍ حرفش ادانٌ ٍ

 بَد شدى گلگَن خَن از کٌ رسیدم پام زیر زنین بٌ کردم دنبال کٌ رٍ نگايش
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 نبَد نايیانو پیش يفتٌ نن نگٌ

 گفتند؟ نی چی خَن يای قطرى این پس

 عادتی؟_

 شنیدم رٍ صداش دٍبارى کٌ دادم تکَن راست ٍ چپ بٌ رٍ سرم

 ای؟ حانلٌ نکنٌ_

  کردم نگايش بًت با ٍ کردم بلند ضرب با ٍ سرم

 نداشت انکان نٌ

 جَری؟ چٌ آخٌ

 شد تنو حصار دستی بیفتو اینکٌ از قبل ٍ رفت سیايی يام چشو جلَی کٌ شد چی نفًهیدم

* 

 کنو نی نرٍر ذينو تَ شنیدم قبل لحظٌ چند کٌ رٍ يایی حرف بًت با

 اٍن ٍ سرم باال آٍردى دکتر گفت يیراد اٍندم بًَش ٍقتی

 وباش نطلق استراحت باید ٍ شدى ضعیف بدنو ندت این عصبی يای فشار اجر در ٍ ام حانلٌ نن گفتٌ

 کردم نگاى دستو تَ ی قًَى بٌ

 بَدم انین با کٌ رٍ يایی لحظٌ اٍند نی یادم بیشتر لحظٌ ير

 شد یکی قًَى رنگ تیرى نایع با ٍ خَرد سر چشهو گَشٌ از اشکی خاطرات یادآٍری از

 کردم زنزنٌ رٍ شعری لب زیر

 ...! جان قًَى»
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 .. سالنت سرت

 .. تَ پایدار تلخی يهین

 .. يای دلبری بٌ

 .. کارى نیهٌ يای سٌبَ

 .. ارزد نی

 «ناشناس

 کردم کز زخهی ی پرندى نحل دیَار ی گَشٌ ٍ بستو رٍ يام چشو

 بَدم خَردى زخو يو نن آرى

 رٍزگار ی خَردى زخو

* 

  شنیدم نی رٍ درگیری صدای

 گفت نی ناسزا ٍ زد نی صدا رٍ اسهو ندام کٌ شنیدم نی رٍ آشناش صدای

 بَد نن ناال حال باعخ کٌ کسی اٍن بٌ

 بگو بًش ٍ کنو باز رٍ يام چشو تا نداشتو بدنو تَ نیرٍیی

 شد تهَم چی يهٌ باالخرى نباش نگران خَبٌ تا دٍ نا حال بابایی سالم_

 کرد خَدش اسیر رٍ نن ی زدى سرنا بدن کٌ کردم حس رٍ گرنش دستای فقط جاش بٌ ٍ

 شد نگايش اسیر کٌ قلبو نحل

* 
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 بَد نخو رٍ اطراف صدايای

 شدم رٍبرٍ نگران چشو تا دٍ با کٌ کردم باز آرٍم رٍ يام چشو

 اٍند بًَش دکتر خانو_

  خدارٍشکر خب_

 عزیزم؟ خَبٌ حالت شَکا_

 انین؟_

 انین دلٌ جَنٌ_

 پایین اٍند ٍ خَرد سر چشهو گَشٌ از اشکی

 بدی خیلی_

 بخشی؟ نی رٍ نن کردم بد بًت ،خیلی خانَنو ببخش رٍ نن_

 زدم لب دمب رٍ جَابش اینکٌ بدٍن

 دارم دٍست_

 بخشیدی؟ یعنی ،این بیشتر بخدا،نن بیشتر نن_

 گفت ٍ نشَند دستام رٍ ای بَسٌ حرکتو این با کٌ کردم بستٌ ٍ باز تایید ی نٌ نشَ بٌ رٍ يام چشو

 کَچَلَ نانان نرسی_

 شٌ نی بابا دارى کٌ دٍنستو نی يو انین پس

 

 ؟ خَبٌ حالش بچهَن... انین-
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 تنیس نعلَم فعال_

 نشٌ ش چیزی بچهَن.. بچهَن.. چی؟انین یعنی_

 شٌ نهی انشاهلل_

 کردم نگاش اشکیو چشهای با ٍ گرفتو دستشَ

 نذار انین_

 بَسید ٍ رٍش ٍ گرفت ٍ دستو

 بَد نشستٌ اشک يو اٍن چشهای تَ

 

 نٌ؟ نگٌ.. دارى نگٌ ٍ نیهَن نی کٌ خَایو نی خدا از_

 

 دادم تکَن بغض با ٍ سرم

 

 انین_

  جانو_

 شیا نی بابا ارید_

 دستو انگشتای رٍی افتاد ٍ خَرد سر اشکش قطرى اٍلین حرفو این با
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 شیطَنیٌ بچٌ نعلَنٌ االن يهین از ٍلی.. شیو نی نانان بابا داریو... شو نی بابا دارم.. فداتشو ارى_
 کردى نگرانهَن بدجَر.. يا

 شکهو سهت کشیدم ٍ نگايو

 بَد شکهو رٍی کٌ انین دست رٍی دادم سر بَد ازاد کٌ نَ دیگ دستٌ ارٍم

 دار نگٌ ٍ بچهَن خدایا

 شد؟ چی انین_

 چی؟_

 کردید؟ پیدانَن چطَری_

 گفت ٍ زد لبخندی

 ناشینی چین يو کٌ گفتن بًو نردم جستجَ یکو با شهالٌ بَد نعلَم کٌ نقصدش نبَد سخت زیاد_
 کجاست نشخصات این با

 شد؟ چی يیراد_

 گفت ٍ کرد اخهی

 بَدن سنگین ياش جرم شٌ نی ماعدا دیگٌ يفتٌ_

 

* 

 

 بستریو بیهارستان کٌ رٍزى یٌ االن



 www.Novel98.com 271               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بهَنٌ پیشو شب بتَنٌ خَدش يو باشو تر راحت خَدم يو تا بَد گرفتٌ خصَصی اتاق یٌ برام انین

 سرم ریختن يهٌ بیهارستانو فًهیدن ٍقتی يا بچٌ

 بَد شدى ذرى یٌ ٍاسشَن دلو خداییش

 شد داخل انین ٍ دش باز در کٌ بَدم فکرا يهین تَ

 نشست لبام رٍ لبخندی

 بَد دادى تَضیح بًو ٍ چی يهٌ خَدش پیش ساعت دٍ

 

 عاشقهٌ االن بَد گفتٌ ٍ بَد دادى تَضیح

 نشست رٍش ٍ کشید جلَ کهی ٍ تخت کنار صندلی

   شکهو بٌ بعد زد پیشَنیو بٌ ای بَسٌ شد خو اٍل

 چطَرى؟ حالشَن نَن نی نی ٍ خانهو_

 یستیون بد شکر خدارٍ_

 کرد نگام ٍ کرد بلند سرشَ

 غصٌ ٍ غو ٍ نگرانی يو بَد نشاط ٍ شَر ٍ خَشحالی نگاش تَ يو

 نن نحل

 بازٍم از قسهتی رٍی گذاشت ٍ پیشَنیش

 داد نی حرکت دستو پَست رٍی آرٍم ياشو دست از یکی

 نفًهیدم نکن فکر... شدیا الغر_
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 دادم جَاب ٍ خندیدم آرٍنی صدای با

 خَدت ٍاسٌ شدی اتیَبی... خان انین گی نی چی خَدتَ شدم الغر اگٌ نن_

 کنو حس ٍ لباش رٍ نشست کٌ لبخندی طرح تَنستو نی بازٍم با قشنگ

 نَندیو ساکت ٍ نگفت چیزی دیگٌ

 پرید جاش از انین کٌ شد باز اتاق درى بعد ربع یٌ

 بَد دکتر خانو

 بریو سَنَ برای کٌ گفت بعد کردٍ نعاینو کهی يهیشگی احَال ٍ حال پرسیدن از بعد

 گرفت کهرم از کهک برای انین کٌ پایین اٍندم نی تخت از داشتو

 ؟ بیارم چیزی ٍیلچری برم خَای نی_

  دادم ٍ جَابش غرى چشو با ٍ کردم ریز ٍ يام چشو

 بغلیٌ اتاق يهین سَنَ...   کٌ نشدم فلج شکر خدارٍ ينَز_

 ... نکنٌ خدا_

 رسیدیو سَنَ اتاق بٌ سریع

 شد چی فًهیدم داخل گذاشتو ٍ پام تا

 نٌ؟ الل زبَنو یا سالهٌ بچو ببینن خَان نی یعنی خدایا

 زد یخ پام ٍ دست ٍ افتاد جانیٌ دٍ عرض در فشارم

 بَد نگران يو انین

 بَد نشًَد نَن تا دٍ ير نگرانی
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 ایستاد کنارم يو انین ٍ کشیدم دراز تخت رٍی آرٍم

 

 داد حرکت رٍش رٍ سَنَ ىدستگا ٍ نالید دلو زیر بٌ ای ژلٌ نایع

 فًهیدم نهی يیچی ٍلی بَد نانیتَر بٌ نگام

 کنو پاک رٍ ژل تا داد بًو دستهال برگ چند دکتر خانو دقیقٌ چند از بعد

 داد ادانٌ لبخند با خَدشو

 گو نی تبریک.. بخشیدى بًتَن ٍ بچتَن کٌ داشتٌ دٍستتَن خیلی خدا_

 گریٌ زیر زدم خندى با حرفش این با

 بَسید ٍ لپو ٍ کرد بغلو سفت اٍند انینو

 شکرت خدایا ٍای

 باشو نطلق استراحت تَ باید گفت دکترم ٍلی کردن نرخصو رٍز يهَن

 گرفت نرخصی ناى چند فعال يهین ٍاسٌ دیٍَنو انین

 ... نراقبو خَدم... خَاد نهی دیٍَنٌ نیگو

 فًهٌ؟ نی نگٌ ٍلی

 رٍنٌ پتَ ات دٍ ٍ کشیدم دراز تلَزیَن جلَی کاناپٌ رٍ االنو

 اشپزی شام ٍاسٌ اشپزخَنٌ تَ رفتٌ خَدشو

 ؟يا؟ ندارى نشکلی کٌ کردن اذیت یکو

 گفتو ٍ کردم بلند ٍ صدام ٍ ٍ خندیدم خبیخ
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 انین_

 زد داد اشپزخَنٌ تَ از

 جانو_

 گشنهٌ_

 شٌ نی حاظر دیگٌ ساعت نیو یٌ_

 گشنهٌ االن نن ٍلی_

 گفت ٍ کرد اخو دید َنن خندٍن قیافٌ ٍقتی ٍ بیرٍن اٍند آشپزخَنٌ از

 ؟ ندازی نی دست رٍ نن دیگٌ_

 دادم تکَن ٍ سرم خندى با

 خَاستی خَدت.. خب خیلٌ_

 شدم نی جهع کو کو ننو ٍ شد نی نزدیک آرٍم آرٍم

 لبام بٌ چسبَند ٍ لباش سریع رسید بًو ٍقتی

 نیاد فشار شکهو بٌ کٌ بَد جَری یٌ

 کردم يهرايی ٍ فرنش خَش نَيای الی بردم فرٍ ٍ دستو یٌ يو نن

 کردم يهرايی زندگیو عشق با

 داد فاصلٌ ٍ لباش کهی دقیقٌ چند از بعد

 زدیو نی نفس نفس نَن تا دٍ ير

 خَبٌ؟ حالت_
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 دادم تکَن کهی ٍ سرم

 داد ادانٌ ٍ نشَند ای دیگٌ کَتاى ی بَسٌ

 بَد شدى تنگ لبات طعو ٍاسٌ دلو_

 ننو_

 ندنشَ ریزی يای بَسٌ ٍ گردنو تَ برد فرٍ سرشَ

 گفت حالت يهَن تَ

 برسو حسابت بٌ چجَری دٍنستو نی ٍگرنٌ بستٌ ٍ پام ٍ دست فسقلی این کٌ حیف_

 

 کنو اذیتت تَنو نی تا باید پس خب_

 

 گفت ٍ باال گرفت سرشَ

 یاد؟ نی دلت_

 نعلَنٌ_

 دیگٌ بسَزى نی نی این ٍ تَ ٍاسٌ دلو نباید يو نن پس خب_ 

  گفتو ٍ کردم نظلَم ٍ يام چشو

 یاد؟ نی دلت_

 داد ادانٌ ٍ بَسید ٍ گَنو

 خداییش نٌ_
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 یاد؟ نی چیٌ بَی_

 گفت دفعٌ یٌ ٍ کرد بَ یکو

 غذا ٍای_

 بد بَد گرفتٌ خندم

 بَد برداشتٌ رٍ خَنٌ کل خندم صدای دیگٌ

 گفت بلند آشپزخَنٌ تَ از

 دیگٌ رسٌ نی يو نا نَبت... بخندی يو باید.. بخند.. بخند_

 

 خَنٌ خانو برس خَنٌ کاريای بٌ فعال تَ... اٍنهَقع تا نَندى ناى نٌ حاال.. اٍ_

 کن نسخرى رٍ خَدت_

 بَد کاناپٌ جلَی کٌ نیزی رٍ آٍرد رٍ غذا ٍ ظرفا سینی حرف يهین با يهراى

 نشستو ٍ کنار زدم رٍ پتَ

 دیگٌ خَردیو نی نیز رٍ اٍندم نی ٍای_

 خب؟... نطلق استراحت_

 گشنهَنٌ بخَریو بیارش.. بابا خب_

 . 

 گفت ٍ دیدخن

 گشنتَنٌ؟_
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 دقیقا_

 جَنتَن نَش بخَرید_

 دادم تکَن ٍ سرمٍ  دينو گذاشتو ٍ قاشق

 پرسیدم دادنش قَرت از بعد

 شدم خستٌ االن از.. شٌ نی تهَم لعنتی نطلق استراحت این کی_

 کشٌ نی طَل نايی یٌ حداقل... نشَ خستٌ يا زٍدی این بٌ_

 چیٌ؟ دٍنی نی ٍلی.. اٍف_

 چیٌ؟_

 گفتو ٍ کردم نگاى اشي چشو بٌ

 دنیا جای بدترین حتی... گذرى نی خَش خیلی بًو ئو تَ با ٍقتی_

 

 گذرى نی خَش بًش باشو کسی ير پیش نن.. البتٌ صد کٌ اٍن_

 گفتو ٍ کردم اخهی

 يا ندى حرص ننَ... باشی کسی ير با بخَای کردی غلط تَ_

 گفت ٍ کرد خو سرشَ

 بانَ چشو_

 کرد خَش جا لبام رٍ کهی لبخند

 بَدم نرد این عاشق نن
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 راستی_

 بلٌ؟_

 کنن؟ چیکار خَان نی شايین ٍ سَرا_

 داد جَاب دادٍ قَرت لقهشَ

 عرٍسیشَنٌ کردن ریزی برنانٌ دیگٌ يفتٌ دٍ کٌ اٍنا ٍاال_

 ؟ گفتن نی نن بٌ چی؟؟نباید_

 کرد تَن پیدا شد نهی جایی... بَدین شدى سًیل ستارى شها ٍاال_

 گی؟ نی جدی خداییش نٌ.. خندیدیو يٌ يٌ_

 عرٍسیشَنٌ... ٍاال_

 نکبتین چقدر شهايا.. عَضی سَرای ای... بیشعَر شايین ای_

 خندید نی فقط انینو

 خندی؟ نی چی بٌ_

 گفت ٍ کرد جهع خندشَ نهایشی

 تَ بٌ.. يیچی_

 نن؟ بٌ_

 تَ بٌ آرى_

 ؟ دلقکو نن نگٌ_

 گفت ٍ کشید لپهَ
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 لعنت ننکرش رب.. حرفیٌ چٌ این... عشق خانو عشقی شها_

 شدن؟ چی آرشا ٍ نشکات کن ٍلشَن رٍ اینا_

 ذارى نی کالس نشکات فعال ٍلی... خاستگاریش رفت کٌ آرشا_

 کنٌ نی خَب_

 دارى گناى داداشو_ 

 حقتَنٌ بشٌ چیتَن ير نردا شها_

 خَاستگاری برى انیر ایران بیان بَد چی؟؟قرار آرانینا

 

 خَاستگاری رفتٌ بار چًار انیر بیچارى االن تا... بیشترى نشکاتو از آرام ناز ٍلی.. رفتش_

 دٍنستو نهی نن بَدن ناری نَز چٌ نن رفیقای این.. اٍى_

 رفتن خَدت بٌ_

 ... جناب رفتو تَ بٌ ننو_ 

 کیٌ؟ نًرداد پسرى اٍن چی؟؟راستی دالرام

 شد گرفتٌ چًرش اٍردم ٍ دالرام اسو تا

 گفتو دٍبارى کٌ کرد سکَت یکو

 ؟شدى چیزی انین_

 بستریٌ بیهارستان االن دالرام_

 چی؟ ؟؟برای بیهارستان_
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 دارى شدید قلبی ناراحتی_

 گی؟ نی داری چی_

 داد ادانٌ ٍ کشید نَياش الی دستی

 ... کنٌ نی ٍلش دالرام دفعٌ یٌ ٍلی... خَاستن نی يهَ دالرام ٍ نًرداد_

.. کردى پیداش سال ازپنج بعد نواال... کنٌ نی گو ٍ اٍن بَدى چی دلیلش بفًهٌ اینکٌ بدٍن دادم نًر
 االن.. شٌ نی بد اٍنجا دالرام حال کٌ شٌ نی بححشَن يو با نَضَع يهین سرى پیش ی يفتٌ
 بیهارستانٌ رٍز ير نًرداد

 ٍضعیٌ؟ چٌ تَ حالش االن.. ال_

 بیًَشٌ ٍلی.. نرفتٌ کها تَ خدارٍشکر_

 ؟ نالقات بریو فردا شٌ نی_

 داد جَاب جدی لحن با

 بدى برات... گفتو نی بًت نباید يهینو... نیست خَب حالت_

 گفتو ٍ گرفتو انگشت سر با ٍ چکید نی چشهو گَشٌ از داشت کٌ رٍ اشکی قطرى

 ببینهش خَام نی فقط.. خَبٌ حالو نن_

 نالقات ریو نی شد خَب حالت بزار_ 

 انین_

 ببینهش برم خَام نی فردا نن انین_

 داری؟ اصرار چرا_ 
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 دٍستهٌ اٍن انین... چی ببینهش نتَنو ٍ نکردى خدای شٌ دیر اگٌ.. اگٌ_

 ببینیش بعد ناى تا نتَنی کٌ نیست ٍخیو حد اٍن در ٍضعیتش_

 کٌ یاد نهی خَدم بٌ فشاری... بشینو ناشین تَ خَام نی تازى.. دیگٌ رم نی خَدت با خب_

 

 شٌ نی چی ببینو فردا تا.. بخَابیو بریو  پاشَ فعال_

 

 ؟ دیگٌ شدی راضی یعنی این-

 

 عشقو نرسی-گفتو ٍ بَسیدم لپشَ ٍ شدم خو کٌ کرد سکَت

 

 ای خستٌ يو تَ کٌ بخَابیو بریو... نکن لَس خَدتَ دیگٌ خب_

 

 رفتیو خَابهَن اتاق سهت بٌ يو با ٍ گرفت کهرم از اٍند

 

 بَد شدى تنگ اتاق این برای دلو چقد

 افتادم نحس بَسٌ اٍن یاد کٌ کشیدیو دراز تخت رٍ

 گفتو نی انین بٌ باید

 بشٌ عصبانی چند ير
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 انین_

 بلٌ_

  بگو خَاستو نی چیز یٌ_

 بگَ تا دٍ شها_

 نشی؟ عصبانی دی نی قَل_

 سهتو برگردٍند ٍ رٍش

 کنو نی سعی_

 يیرادى ی دربارى_

 خب؟_

 شد بححهَن يو با دزدید رٍ نن ٍقتی_

 خب؟_

 بَسید رٍ نن عَضی اٍن. بعدش.. بعدش_

 شدن جاری يام اشک ٍ تونشس جام تَ داداش صدای با

 چی؟_

 نبَد نن تقصیر خدا بٌ انین_

 بَد گرفتٌ اٍج صدام يق يق

 کشو نی رٍ چیز يهٌ بی اٍن نن_

 گفتو بًش رٍ گریٌ با ٍ رفتو سهتش بٌ کٌ رفت ياش لباس سهتٌ بٌ ٍ شد بلند
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  خدا رٍ تَ نشی عصبانی دادی قَل انین_

 گفتو بلندی آخ پیچید دلو زیر کٌ دردی با کٌ رفت در سهت بٌ ٍ زد کنار رٍ نن حرفو بٌ تَجٌ بی

 شد نی بیشتر لحظٌ ير دردش

 شدی؟ طَری این شد؟چرا شَکا؟چی_

 بچٌ.. انین_

 گفت زدى يَل

 دکتر ریو نی االن باش آرٍم خب خیلٌ_

 افتادیو راى بیهارستان سهت بٌ ٍ پَشَند رٍ لباسو سریع بعد ٍ

 سرم شدم تهَم از بعد ٍ بَدى عصبی فشار گفت سرم باال داٍن دکتر ٍقتی ٍ اٍرژانس برد رٍ نن سریع
 بریو تَنیو نی

 زدم صداش ٍ دستش رٍ گذاشتو رٍ چپو دست

 انین_

 .._ 

 قًری؟_

 نٌ_

 عصبانی؟ نن دست از_

 گفت ٍ سهتو برگشت

 شٌ نی عصبانی زندگیش دستٌ از آدم زندگیهی،نگٌ آخٌ؟تَ تَ دست از چرا_



 www.Novel98.com 284               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  زدم لبخندی

 عشق زیبای جنس از

 

* 

 بعد رٍز سٌ

 رفتیو در سهت بٌ يو با ٍ کردم تنو نانتَنو کهکش با

 

 ٍ شد خو خَدش ٍ داشت نگٌ ٍایسا عالنت بٌ ٍ دستش کف کٌ بپَشو ٍ کتَنیو شو خو خَاستو
 بست ٍ کفشو بند

 بستو نی خَدم انین؟ کنی نی کار چی_

 ببندم ٍ کی ٍاسٌ پس نبندم ٍ عشقو کفش بند_

 

 گفتو ٍ خندیدم

 تَ خترد ٍاسٌ_

 دخترى؟ نعلَم کجا از حاال_

 باشو داشتٌ ٍ باباش کپی یکی دارم دٍست خَدم نن دخترى کٌ نگفتو نن_

 پرنسس یٌ باشو داشتٌ نلکٌ یٌ دنیا این تَ خَام نی نن... باشٌ دختر باید يهَن.. نچ_

 قلبو پادشاى يو تَ نن پرنس شٌ نی يو شٌ پسر اگٌ خب_
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 شد بلند ٍ بست کفشهو بند

 برسیو خانَنهَن ی خَاستٌ بٌ بریو بیا فعال... شد دراناتیک خیلی بحخ یگٌد خب_

 شدیو آسانسَر ٍارد يو با ٍ گرفتو ٍ دستش

 

* 

 

 شدیو ٍیژى يای نراقبت بخش ٍارد ٍ گذشتیو يو رايرٍ آخرین از

 بَد نًرداد افتاد بًش چشهو کٌ کسی اٍلین

 شناسو؟ نی نن کٌ نًردادیٌ يهَن این خدایا

 بَد؟ پاریس تَ کٌ يهَنی

 بَد دادى تکیٌ دیَار بٌ ٍ سرش ٍ بَد بستٌ ٍ ياش چشو

 ایستاد ٍ کرد باز آرٍم ٍ ياش چشو شنید رٍ نا پای صدای ٍقتی

 داد دست انین با ٍ اٍند سهتهَن بٌ

 نکردن؟ کٌ ؟اذیتتینا چطَری.. ببینیو ٍ سًیل ستارى تَنستیو نا باالخرى... خانو شَکا بٌ: نًرداد

 

 بارید نی صداش از خستگی رچقد خدایا

 

 شکر خدارٍ نشد چیزیو... نٌ_
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 اٍندی؟ پاشدی حالت این با چرا.. باشٌ نبارک رايیتَنو تَ راستی_

 

 ؟.. کجاست دالرام.. خَبو_

 

 کرد اشارى بَد ای شیشٌ ياش دیَار کٌ اتاقی بٌ دست با ٍ شد بیشتر ياش چشو تَ غو

 

 داشتوبر قدم سهتش بٌ آرٍم ٍ دادم قَرت ٍ بغضو

 

 شدم خیرى طرفش اٍن بٌ ٍ شیشٌ رٍ گذاشتو ٍ يام دست

 

 بَد ضعیف بدن یٌ دستگاى عالهٌ یٌ زیر

 

 شنیدم ٍ نًرداد صدای

 

 رى نی يَش از دٍبارى ساعت نیو از بعد یاد نی بًَش بار یٌ رٍز سٌ دٍ ير_

 

 ؟ چیٌ نشکلش چرا؟؟نگٌ_
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 گفت ٍ کشید گردنش ٍ نَيا تَ دستی

 بٌ ٍلی نبَدى شدید زیاد.. شٌ نی نتَجٌ پیش سال چند يهین.... داشتٌ شکلن زادی نادر قلبش_
 نفًهیدم چرا احهق نن دٍنو نهی فقط.. کنٌ نی عَد خَرى نی پًلَش بٌ کٌ تیری خاطر

 

 گفتو ٍ باال کشیدم ٍ بینیو

 شٌ؟ نی درنان چطَری.. نزن ٍ حرف این_

 

 عهل با_

 

 کنن نهی عهلش چرا پس_

 کنن عهلش شنبٌ خَان نی چرا_

 فردا؟ پس چی؟یعنی_

 

 آرى_

 آنیزى؟ نَفقیت عهل درصد چند_

 

 دادن رضایت نادرش پدر پنجاى پنجاى_

 نشستو صندلی رٍ
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 حالیی؟ چٌ تَ تَ االن_

 

 ببخشو پیش سال چند بابت ٍ خَدم تَنو نهی... افتضاحٌ ٍضعیتو ٍاقعا_ 

 

 خَدش نشٌ تباى زندگیت کٌ این رایب بَدى عاشقت انقدر دالرام باش نطهئن.. نزن رٍ يا حرف این_
 انقدر داد نی ادانٌ درنانش بٌ تَ کنار اگٌ شاید... بَد اشتباى فکرش طرز نتاسفانٌ ٍلی... کنار کشید ٍ

 کرد نهی پیدا بیخ ٍضع

 

 نَند نی پیشو کاشکی_

 

* 

 

 بیرٍن کشید بیهارستان از رٍ نن انین کٌ نَندیو اٍنجا ساعتی نیو

 

 برم ونتَنست يو اتاق داخل

 بَد نالقات زنان درستٌ

  تَ رفتو نی داشتو

 پرستا بٌ بیشعَر انین ٍلی
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 نذاشت يو اٍن ٍ گفت ٍ ٍضعیتو ر

 شدن نستفیض االن يهین از کٌ فرستادم صلَات انین بعد آباد ٍ جد يفت بر انقدر

 

 شٌ نی چی عهل ببینیو بیهارستان بیایو فردا پس گو نی يو بًش

 

 نٌ گٌ نی

 شٌ خَب حالش در پشت بیای کٌ کترید  تَ نگٌ گٌ نی

 

 خَرم نی حرص کلی نن يو شٌ نی بد نکردى خدای بچٌ ٍ خَدت حال يو جاش بٌ

 

 قًرم باياش ٍ نشستو ناشین تَ نن االن کٌ شد جَری این خالصٌ

 

 جیغ جیغ با ٍ رفت یادم قًر تَ ابًتو تهام خَرد چشهو بٌ کٌ بزرگی فرٍشی سیسهَنی دیدن با ٍلی
 زدن حرف بٌ کردم شرٍع

 

 فرٍشیٌ سیسهَنی اٍن بریو.. انین..  انین_
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 پیادى ٍ داشت نگٌ جا یٌ ٍ ناشین ذٍق با سالٌ پنج يای بچٌ پسر نحل دید رٍ نغازى ٍقتی يو اٍن
 شدیو

 شدیو ٍارد بايو ٍ گرفت ٍ دستو انین ٍ شدم پیادى ناشین از آرٍم

 بَد بزرگ خیلی نغازى یٌ

 بدى راينهایی هَنبً خرید تَ کٌ اٍند خانو یٌ

 اٍندید خَش سالم: خانهٌ

 نهنَن_

 ؟ پسرٍنٌ یا اید دخترٍنٌ لباس دنبال_

 گفتو ذٍق با ٍ انداختو باال رٍ شَنو

 نیست بیشتر نايو یٌ ينَز.. دٍنو نهی_

 گفت ٍ خندید

 نیست؟ زٍد یکو االن بنظرتَن_

 داریو ذٍق ٍلی چرا_

 ياش لباس تا یریدبگ ٍ ياش بازی اسباب فعال کنو نی پیشنًاد پس_

 افتادیو راى ٍسایال بین ٍ گرفتو ٍ انین دست ٍ گفتو ای باشٌ یٌ سرسری جَر يهین

 بَد نخ رٍ خیلی زنٌ

 بخرم خَاد نی دلو چی ير نیو نی ٍاسٌ ذاشت نهی

 بَد بستٌ ٍ پام ٍ دست انگار گو نی چین يو
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 انین یکی داشتو برنی نن یکی

 شد نهی ٍلی دارم بر اسپرت کردم نی سعی

 رفتن نی رژى يام چشو جلَ جَر بد پسرٍنٌ شلَاريای ٍ کت ٍ يا بندی لباس اٍن

 داشت نی بر دخترٍنٌ لباس يو انین

 انگار نٌ انگار ٍلی ندارى بر گفتو نی بًش

 انین بٌ دادم نی ٍ داشتو برنی چی ير

 تکهیلٌ بچٌ يای نیاز سالگیش پنج چًار، تا قشنگ کردیو نا کٌ خریدی يهٌ این با يو اخرش

 برداشتو بیبی نای يو بستٌ یٌ آخر لحظٌ کٌ رفتیو نی صندٍق سهت بٌ داشتیو

 خَرد آب تَننی چند یٌ برانَن قشنگ

 خندید نی انین ٍ خَردم نی حرص نن

 خَری نی حرص دیگٌ چی ٍاسٌ خریدی خَدت گفت نی

 

* 

 

 دادم نی تکَن استرس با ٍ پايام داشتو ٍ بَدم نشستٌ کاناپٌ رٍ

 

 کنن عهل ٍ دالرام خَان نی ٍ ستشنب االن
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 بدى اطالع سریع بًو شد خبری اگٌ تا کردم بیهارستان رايی ٍ انین

 

 باشو تنًا نذارى ٍ پیشو بیاد کٌ گفت آرام بٌ يو اٍن

 

 شهارى نی ننَ پای يای تکَن ياش چشو با دارى ٍ نشستٌ کناریو نبل رٍی اٍنو االن

 

 دیگٌ ندى تکَن ٍ لعنتیا اٍن انقدر اى: آرام

 

 نگرانو... کنو کار چی پس_

 نحال... کنیو پرت چیزی یٌ بٌ باید ٍ فکرنَن_

 ... نحال_

 گرفتید؟ چیزی نی نی ٍاسٌ.. آيا_

 گفتو ٍ زدم يو بٌ يانَ دست

 کردیو ساپَرتش سالگی چًار تا...   چیٌ چیزی_

 گفت ٍ خندید

 االن؟ از_

 دیگٌ آرى_

 ببینو بیار پاشَ خب_
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 آٍردم رٍ يانشها ٍ اتاق تَ رفتو

 پرسیدم ازش کٌ کردیو نی نگايشَن يهدیگٌ با داشتیو

 شد؟ چی علی انیر راستی_

 خَاستگاری بیان شنبٌ سٌ دٍبارى قرارى.. يیچی_

 

 کنی؟ چیکار خَای نی دفعٌ این... بیچارى_ 

 داد جَاب ٍ خندید نرم

 دادم نحبت جَاب شاید_

 

 داری؟ دٍستش حاال.. .بکن رٍ قضیٌ قال بدى ٍ لعنتی نحبت این دیٍَنٌ_

 عاشقشو_

 دیگٌ؟ چیٌ نرضت پس_

 ریزی کرم کهی با عاشقی نرض_

 رٍانی_

 کنی؟ نهی اذیت ٍ انین تَ_

 بیچارى دارى ؟؟گناى اذیتی چٌ... ٍا_

 کن انتحان بار یٌ.. دى نی حال انقدر خَدم جان بٌ... شَکا ٍای_

 کنو؟ چیکار نحال_



 www.Novel98.com 294               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 اٍنا از... نخَردى بًشَن نَد کَد کٌ يایی این از.. خَاد نی ارگانیک سبز گَجٌ دلو بگَ نحال_

 

 گفتو ٍ دادم قَرت ٍ دينو اب

 

 خَاست دلو ٍاقعا... آرام نهیری ٍای_

 

 ؟ گی نی راست_

 ... ايو_

 بگیرى برات باید شٌ نهی يو کردن اذیت دیگٌ خب_

 بیارى؟ گیر کجا از ارگانیک آخٌ_

 خَدشٌ نشکل دیگٌ اٍن_

 

 کنو شاذیت یاد نهی دلو نٌ_

 

 دیگٌ نباش خَب انقدر.. اى_

 

  آخٌ_
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 خب؟.. گفتو کٌ يهینی... نداریو آخٌ_

 

 باشٌ_

 کَچَلَ نانان آفرین_

 

* 

 

 گرفتٌ ٍ دٍتانَن ير ٍجَد استرس االن ٍاقعا ٍ گذرى نی سبز گَجٌ بحخ از ساعت دٍ االن

 

 خَرد زنگ دستو تَ گَشی کٌ کردم نی نگاى تلَزیَن سیاى صفحٌ بٌ جَر يهین داشتو

 

 کرد نی خَدنهایی صفحٌ رٍ انین عکس

 دادم جَاب سریع

 شد؟ چی انین.. الَ_

 سالهٌ ٍ صحیح شها دٍست دٍنا.. سالم اٍال_

 

 گفتو دل تٌ از شکر خدارٍ یٌ ٍ کردم ٍل کاناپٌ رٍ ٍ خَدم حرفش این با
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 خَدنهایی اشي چشو تَ بدجَر شادی برق ٍ بَد اٍندى لباش رٍ لبخندی نن العهالت عکس از آرانو
 کرد نی

 

* 

 

 بعد سال شش#

 ندٍ رايرٍ تَ رایان-

 

 در پشت ٍ بیهارستان تَ کٌ دادم نی يشدار سالو پنج شیطَن پسر بٌ ای شدى کنترل صدای با نن
 ندٍعٌ عهل اتاق

 باباش بغل تَ رفت رایان

 

 نکن اذیت ٍ پسرنَن انقدر نانانی_

 رٍ؟ نن اٍن کنو؟؟یا نی اذیت ٍ اٍن نن_

 بیا کَتاى شها عالف حاال_

 دٍختو در جلَی زیاد چندان نٌ جهعیت بٌ ٍ نگايو

 

 داشتن بغل تَ ٍ بَد سالشَن ،سٌ دٍ ير کٌ ٍ سانیار پسرش يو شايین ٍ سارا دخترش سَرا
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 جَير ينَز دالرانو ٍ بَد شدى گو آرشا بغل تَ شکهش برآندگی يو نشکات

 بَد نشدى خشک عقدشَن انضای

 کنٌ ازدٍاج نًرداد با بیهاریش این با شد نهی راضی دالرام

 کنٌ نحرٍم شدن پدر نعهت از ٍ نًرداد خَاست نهی ٍ نیست خَب براش بارداری بَدن گفتٌ دکتريا

 يو شٌ پدر تَنٌ نی نًرداد يو شد نعلَم شد دادى بًشَن کٌ يایی انید ٍ رفتن کٌ دکترایی با ٍلی
   رفت نی راى استرس با عهل اقات در پشت کٌ علی انیر ٍ شٌ نادر نٌ تَ نی دالرام

 نکشٌ سختی آرام اینکٌ برای فقط شن دار بچٌ نشد راضی سال پنج کٌ علی انیر يهَن

 

 نفرى سٌ شیرین زندگی یٌ بٌ نفرشَن دٍ زندگی تا کنٌ راضیش تَنست آرام سال پنج از بعد باالخرى ٍ
 بشٌ تبدیل

 

 خَدش آرام آخر در ٍ نرسید انجانی سر يیچ بٌ سزارین عهل انجام برای علی انیر يای تالش تهام ٍ
 اٍرد دنیا بٌ ٍ دخترش

 گفت ٍ بیرٍن اٍرد عهل اتاق درى از سرشَ پرستار یٌ

 کیٌ؟ انیری آرام يهسر_

 ننو: انیر

 باشٌ پیشش پدرش تَلد زنان باید بچٌ... داخل بیارید تشریف لطفا_

 بَد دیدنی خیلی نَقع اٍن انیر قیافٌ
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 خندیدیو نی شبً کی ریز ریز يو نا

 بَد اٍندى در بَد سال دٍ تازى کٌ بَد قانَنی این

 ... ٍ پدرش يو ببینٌ نادرشَ باید يو تَلد نَقع بچٌ کٌ این

 کٌ علی انیر ٍ آرام تخت با بَد خَابیدى فرشتٌ یٌ تَش کٌ کَچَلَ تخت یٌ دیگٌ ساعت نیو تقریبا
 بیرٍن اٍندن عهل اتاق درى از داشت نی بر قدم کنارش

 

* 

 

 اینجاییو يست ساعتی دٍ االن

 بیاد بًَش آرام کٌ کشید طَل ساعت یٌ

 تَ ریختو يهٌ االن ٍ کشید طَل تاییشَن سٌ خلَت يو ساعت نیو

 پرسیدم علی انیر از کٌ زدیو نی حرف جَر يهین داشتیو

 بزارید؟ خَاید نی چی ٍ خانو فرشتٌ این اسو راستی_

 گفت ٍ کرد نگاى آرام بٌ انیر

 بگٌ نَنوخا چی ير_

 

 داد ادانٌ ٍ بحخ ی دنبالٌ ٍ زد رٍش بٌ لبخندی آرام
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 رٍشنا بزاریو ٍ دخترنَن اسو رسیدیو تَافق بٌ يو با_

 

 باشید خَش يو کنار سال صد انشاهلل... قشنگیٌ خیلی اسو_

 رایان آقا ٍ انین آقا با... طَر يهین يو شها.. نرسی_

 

 بست نقش لبام رٍ لبخند ٍ ردمک نگاى زندگیو داشتنی دٍست نَجَد تا دٍ بٌ

 

* 

 

 نشستو جلَ صندلی رٍ ٍ بستو يو رایان کهربند

 

 برد نی خَابش داشت کو کو ٍ بَد شدى خستٌ پسرشیطَنو

 شَکا؟_

 ... جانو_

 بریو؟... کردن نَن دعَت شام ٍاسٌ زدن زنگ پیش ساعت یٌ نانانینا_

 ... حتها_

 يستن يو﴾ انین خَاير﴿آٍایینا_

 ... نٌ کٌ چرا آرى_
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 بَد خَب رابطهَن انین ی خانَادى با

 نداشتیو آندی ٍ رفت يیچ تقریبا خَدم خانَادى با ٍلی

 کرد فَت پیش سال چًار کٌ جَن آقا

 شدن ايدا اعضاش ٍ شد نغزی نرگ تصادف اجر در يو بابام

 باشٌ کردى جَابی خَاستٌ نی خدا راى این از شاید

 رفتو ياشَ نراسو

 

 نکردم گریٌ گو نهی

 نشدم احتنار

 نکردم دلتنگی

 باشو ٍاقعی اٍالد یٌ نحل براش يو نن کٌ بَد نکردى پدری دیگٌ يای پدر نحل برام ٍلی

 کردى ازدٍاج دٍبارى رسید خبرش سال یک از بعد ٍ کرد بسندى اشک قطرى دٍ بٌ کٌ يو نانانو

 بَد سالش چًل اٍنو خب

 بکنو تَنو نهی بارش در قضاٍتی يیچ نن

 نکردن نگاى يو بٌ عشق با ٍقت یچي نن نادر ٍ پدر

 اٍند کنار راحت خیلی قضیٌ این با نادرم کٌ بَد يهَن خاطر بٌ شاید

 رسید جايایی یٌ بٌ يو لباسو طراحی کار

 گرفتو کٌ رٍ لیسانسو فَق
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 نن تَنست شد ندیر قالبی تَش شرکت يهکاری ٍ پلیس کهک با کٌ شرکتی يهَن تَ کٌ يو انین
 کنٌ طراح رٍ

 نیست زیاد رمکا البتٌ

 کنو نی طراحی خَنٌ تَ بیشتر

 شرکت برم ساعت چند يو اٍن رٍز یٌ ای يفتٌ شاید

 

 بیهارستان تَ صبح انرٍز سهت رفت فکرم

 

 کردم شک خَدم بٌ ٍ داشتو ٍقت چند این کٌ يایی تًَع حالت با ٍقتی

 دادم بارداری تست یٌ رفتو

 شدیو نی نفرى چًار ی خانَادى یٌ نا دبع بٌ این از ٍ بَد کردى لطف بًهَن دٍبارى خدا ٍ

 گو نی بًش حتها انشب

 ترش جذاب داد نی خرج بٌ رانندگی تَ کٌ تهرکزی ٍ کرد نی نگاى يا خیابَن بٌ کٌ کردم نگاى انین بٌ
 کرد نی

 بَد غرق رٍیاياش تَ ٍ بَد بستٌ ٍ شیطَنش يای چشو نظلَم چٌ کٌ رایان بٌ

 بَد رشد حال در نَجَد یٌ تَش االن کٌ شکهو بٌ ٍ

 

 زندگی این بابت ٍجَد تهام با خدارٍ ٍ
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 خَشبختی این

 کنو نی شکر خدارٍ گذاشت نا قلبای تک تک تَ کٌ نحبتی ٍ عشق این

 شکرت خدایا

 

 ۷4۳۱ تابستان: شرٍع

 ۷4۳۱ زنستان: پایان

 دٍشنبٌ- ۷4۳۱٫۷۷٫0۷

 ۳4: ۵۵ : ساعت
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 زیبا انرن این نَشتن بابت عزیز دل بانَیاز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 عاشق بی پناى:  رنان  نام

 دل بانَی:  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آجارشَن بٌ صَرت فایل در 
 ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن. 89سایت ٍ کانال ناٍل 
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